
 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 
 
 
 
 
 
 

В І С Н И К  
 
ДЕРЖАВНОЇ  
АКАДЕМІЇ  
КЕРІВНИХ  
КАДРІВ  
КУЛЬТУРИ  
І МИСТЕЦТВ 

 
Щоквартальний науковий журнал 

 
3’2008 

 
 
 
 

Київ – 2008 



 2 

УДК 050:(008+7) 
 

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв:  
Наук. журнал. 3’2008. – К.: Міленіум, 2008. – 148 с. 

 
 
 

У щоквартальнику Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв висвітлюються 
актуальні питання історії, філософії, мистецтвознавства. Значна увага приділяється проблемам 
сучасної політичної науки. 

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне 
отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру. 
 
 
 
 

Редакційна колегія 
Чернець В.Г., д.філос., професор (голова редколегії); Бітаєв В.А., д.філос.н., професор 

(заступник голови редколегії, головний редактор); Антонюк О.В., д.політ.н., професор; 
Афанасьєв Ю.Л., д.філос.н., професор; Базовкін Є.Г., д.і.н., професор; Безгін І.Д., д.мист., 
професор, академік АМУ; Богуцький Ю.П., к.філос.н., професор, академік АМУ; Вантух М.М., 
нар. артист України, професор, академік АМУ; Вільчинська І.Ю., к.політ.н., доцент (від-
повідальний секретар); Горбатенко В.П., д.політ.н., професор; Баканурський А.Г., д.мист., 
професор; Даниленко В.М., д.і.н., професор, член-кор. НАН України; Дубина М.М., д.філол.н., 
професор; Єсипенко Р.М., д.і.н., професор; Кресіна І.О., д.політ.н., професор; Кулешов С.Г., 
д.і.н., професор; Левчук Л.Т., д.філос.н., професор; Мироненко О.М., д.філос.н., професор, 
Онищенко І.Г., д.політ.н., професор; Пазенок В.С., д.філос.н., професор, член-кор. НАН України; 
Путро О.І., д.і.н., професор; Рибачук М.Ф., д.філос.н., професор; Рудич Ф.М., д.філос.н., 
професор; Рижкова С.А., д.філос.н., професор; Станішевський Ю.О., д.мист., профеор, 
член-кор. АМУ; Терещенко А.К., д.мист., професор, член-кор. АМУ; Федорук О.К., д.мист., 
професор, академік АМУ; Чембержі М.І., нар. артист України, професор, академік АМУ; 
Шкляр Л.Є., д.політ.н., професор; Шульга Р.П., д.філос.н.; Шульгіна В.Д., д.мист., професор. 
 
 
 

Затверджено: постановою президії ВАК України від 10.11.1999 р. № 3-05/11 
 як фахове видання з історичних наук (Перелік № 3), постановою президії ВАК України  

від 10.05.2000 р. № 1-02/5 як фахове видання з філософських наук та мистецтвознавства  
(Перелік № 5) та постановою президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 1-05/1  

як фахове видання з політичних наук (Перелік № 11), постановою президії ВАК України  
від 13.02.2008 р. № 1-05/2 як фахове видання з культурології (Перелік № 21) 

Рекомендовано до друку Вченою радою ДАКККіМ  
протокол № 4 від 29.05.2008 р. 

 
 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. 
За точність викладених фактів відповідальність несе автор 

 
 
 

Свідоцтво: КВ № 3747 від 25.03.1999 © Державна академія керівних кадрів  
культури і мистецтв, 2008 

 © Видавництво “Міленіум”, 2008 
 



Вісник ДАКККіМ  3’2008 

 3

Ф і л о с о ф і я  
 
 
 
УДК 111.852: 161.1.3.09 
 

Вікторія Іванівна Полянська 
кандидат філософських наук, доцент, 

докторант Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 
МЕТОДОЛОГІЧНА КРИЗА ХIХ–ХХ СТ. 

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОСІЙСЬКИЙ ФОРМАЛІЗМ 
 
Досліджується вплив методологічної кризи, що виникла на межі століть, на формування 

нового мистецтва та нових естетичних теорій: символізму, футуризму, формалізму. 
Ключові слова: метод, криза, формалізм, формальний метод, мистецтво, форма, зміст. 
 
Influencing of methodological crisis which arose up on verge of ages is explored, on forming of new 

art and new aesthetically beautiful theories: to symbolism, futurism, formalism. 
Key words: method, crisis, formalism, formal method, art, form, maintenance. 
 
Заглиблюючись майже у понадстолітнє минуле, сьогодні ми бачимо, як на перетині двох епох 

“обірвався зв’язок часів”, обірвався ланцюжок, який проникав у тисячоліття західного мистецтва. 
Доленосні відкриття та винаходи потрясли основи життя людини, змінивши її душу і тіло, долю і харак-
тер. Технології ХХ ст. народжували нове сприйняття життя, яке ставало інтенсивнішим, яскравішим, 
динамічнішим. Телефон, телеграф, грамзапис, радіо, авіація, кіно – всі ці технічні новації змінили 
сутність буття: прискорили темп життя, ущільнили середовище існування, зробили інтенсивнішими 
контакти. Змінилася форма і напрям думки. 

На збігу ХІХ-ХХ ст. народжувалося сміливе мистецтво художників, які бачили своє призначен-
ня в тому, щоб сприяти оновленню світу. Переоцінювалися цінності, і відбувалося це на межі кризи 
теорії пізнання, що вплинуло на подальший хід розвитку як науки, так і мистецтва. Сенс технологічної 
еволюції відчували на рівні інтуїції поети і художники, скульптори і музиканти… Філософи, окрилені 
успіхами техніки і науки, розвивали грандіозні теорії і гіпотези. Палітра культури ставала все більш 
яскравою та багатозвучною, дедалі сміливіше звучали космічні теорії мистецтва і творчості. В худож-
ньому світі йшли пошуки нової мови, якою говорив би не розум, а серце… 

Світоглядна революція, яка охопила світ, була одночасно результатом діяльності низки видат-
них діячів науки і культури, які відкрили ще нечувані закони матеріального та духовного світів і сфор-
мували головні принципи нового методу пізнання реальності – нової наукової парадигми. 

Теорія відносності Ейнштейна, змінивши у свідомості творчої людини уяву про Час і Простір, 
змінила естетичне мислення та сприйняття світу. Мистецтво початку ХХ століття, увібравши в себе 
традиції попереднього десятиліття, ніби стартувало в космічну далечінь, яка відкривалася перед ду-
ховною людиною, здивованою незвіданим. Напружені філософські пошуки, що створили нове осмис-
лення мистецтва, сприяли появі цілої генерації художників.  

Ідеї космізму в естетиці ХХ ст. були викликані усвідомленням глибоких таємниць всесвіту, вияв-
лених за порогом повсякденного життя. 

Іманентно властивий мистецтву стан “перетину” двох світів – феноменального та ноуменального, 
“земного і гірського” [5, 27], у 20-ті роки трансформувався таким чином, що естетична самосвідомість, 
осягнувши предметно-емпіричний (феноменальний) світ, спрямовувала себе до безмежного, таємного, 
недосяжного (ноуменального). 

Намагаючись обґрунтувати єдність всесвітніх законів, що діють однаково в будь-якій діяльності 
людини та житті природи, багато теоретиків формалістського мистецтва 10-х років висували перед 
собою “космічні” завдання: подолання часу і простору, створення “мови зірок”, розуміння “незвіданих 
світів”. Велимир Хлєбніков, один із найбільш яскравих представників футуризму, мріючи створити мову 
міжпланетного спілкування, розробив яскраву, але незрозумілу сучасникам естетичну теорію; Малевич у 
своєму космічному супретизмі намагався досягти вічної світової гармонії; безпредметний абстракціонізм 
Кандинського зміцнював універсальні закони буття. 

Зіткнувшись з новими реальностями, класична філософія виявилася неспроможною асимілювати 
ці реальності без докорінної трансформації власних засад. Змінилася сама культурна класична пара-
дигма, в якій філософія виконувала синтетичну функцію стосовно релігії та математичного природознавства, 
поєднуючи їх у межах загальної ідеології. 
                                                 
 Полянська В. І., 2008 
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На межі ХІХ-ХХ століть розпадається європейська культура, виникли нові дисципліни, 
роз’єднані відсутністю єдиного методу. Епіцентром цього розпаду стала мова. Мова перестала трак-
туватися у вигляді абстрактної лінгвістичної системи правил і набору певних семантичних елементів, 
комбінованих за цими правилами. З одного боку, вона входила до більш загальної семіотичної систе-
ми, з іншого – розпадалася на окремі “мови”: поетичну і прозаїчну, мови видів (живопису, танцю, 
кінематографа і таке ін.) та жанрів (“мова іконопису”, “мова класичного балету” тощо), мови мистецтв – 
аж до “мовних систем” окремих феноменів культури та творів мистецтва. 

Історична мить виникнення російської формальної школи тісно пов’язана з художньою творчістю 
початку століття (мистецтвом авангарду), ідеєю технічного прогресу, утопічними соціальними проек-
тами, розвитком форм наукової раціональності. Нерідко в естетиці радянського періоду питання виник-
нення російського формалізму вирішувалося тільки виходячи з кризової ситуації попередньої наукової 
школи. Така позиція сформувала думку, яка часто зустрічається в історії науки про літературу і 
стверджує, що недоліки та однобічність поширеного в другій половині XX ст. культурно-історичного 
методу викликали зворотну реакцію, в результаті чого виникли такі “крайнощі”, як формальна школа. 

На нашу думку, таке твердження пояснюється тим, що академічне літературознавство в першій 
половині XX ст. не меншою мірою зазнавало кризових процесів, ніж інші сфери науки і мистецтва. Усі 
спроби подолати методологічну кризу в історії літератури шляхом модернізації її методів не мали 
успіху. Наочно підтверджує цю думку порівняння низки праць методологічного характеру з історії 
літератури періоду 1889-1919 рр. і теорії формальної школи за такими пунктами: специфікація, художня 
форма як предмет вивчення, поетична мова як художня форма. 

Протягом останніх трьох десятиліть XIX ст. питання про специфікацію предмета вивчення було 
одним із найвизначніших для істориків літератури. В ситуації кризи академічне літературознавство не 
було абсолютно безпорадним. На початку XX ст. проведено низку методологічних досліджень, у яких 
порушувалися питання специфікації предмета і методів вивчення літератури (праці О. Архангельсько-
го, М. Гершензона, О. Євлахова, В. Лазурського, М. Розанова та інших). Щоб виокремити науку про 
літературу в самостійну галузь, необхідно було в предметі вивчення обґрунтувати специфічні ознаки. 
На межі століть академічне літературознавство запропонувало кілька шляхів розв’язання цієї проблеми. 

У працях О. Євлахова, наприклад, розроблялася методика вивчення літератури, яка спиралася 
на поняття художньої форми. Як специфічні ознаки, що визначають сутність предмета історії літератури, 
дослідник висуває індивідуальність і художність, які в цілому відносяться до царини мистецтва. (На-
близилися до цієї точки зору М.П. Дашкевич, В.І. Плотников, М.І. Стороженко, Л.Є. Холмачевський.) 
Таке розширення, по суті, не спричинило кардинальних змін визначення предмета історії літератури, 
оскільки історична точка зору залишилася непохитною і наклала обмеження на поняття предмета та 
об’єкта вивчення. 

Здавалося, перенесення акценту дослідження з теорії суспільної думки на історію літературних 
форм мало б сприяти виходу з методологічної кризи: виробленню визначення предмета вивчення, 
адекватного матеріалу, що вивчається; відповідності науки про літературу принципам науковості та 
придбанню нею своїх меж і своєї самостійності від суміжних дисциплін – історії, історії культури та 
соціології. Проте методологічна безвихідь, очевидно, полягала не в тому, що академічна наука зали-
шала вивчення найбільш істотної ознаки літературного твору – художньої форми, тож намагання 
перебудувати історію літератури на історію художньої форми не мали того успіху, який випав на долю 
формального методу. Хоч пріоритет у висуванні художньої форми як специфічної ознаки 
матеріального твору належав, на думку деяких дослідників російського формалізму (наприклад, 
Бахтіна, Ерліха, Енгельгардта), не формалістам, в історії російського літературознавства традиція 
вивчення художньої форми була закладена О.М. Веселовським. На початку XX ст. увага до художньої 
форми як до основного об’єкта вивчення прослідковувалася також у працях А. Бєлого та футуристів. 

Уся культура Срібного віку є реакцією на виснаження “немузичного і неархітектурного” духу 
позитивістської науки XIX ст. Андрій Бєлий писав: “Ще недавно вважали: світ вивчений. Уся глибина 
зникла з горизонту. Простягалася велика площина. Не стало вічних цінностей, які відкрили перспекти-
ви. Все знецінилося” [1, 92 ]. Так на зламі століть технічний прогрес підготував найбільш революційний 
в історії всього світового мистецтва переворот. XX століття породило свій стиль – модернізм. До того 
ж, уже наприкінці XIX ст. в європейському мистецтвознавстві виникли формалістські наукові концепції 
(Г. Вьольфлін, А. Гільдебрандт, К. Фідлер).  

Щодо загальних методологічних установок, російський формалізм цілком вкладався в русло 
європейського мистецтвознавчого вчення перетину століть, але з точки зору соціокультурного статусу 
між ними існували значні відмінності. Німецька формалістична традиція виникла в університетах в 
результаті існуючої парадигми, тоді як російський формалізм розвивався всупереч університетському 
способу мислення і претендував на реформування знання як такого, що скасовувало марну, на їхню 
думку, еклектичну вельми вченість університетських професорів. Формалісти припускали тотальну 
реформу знання, в ході якої парадигма не просто змінювалася, а створювалася заново. 

Розглядаючи походження російського формалізму в контексті методологічної кризи, яка про-
никла в усі сфери матеріальної і духовної практики європейської цивілізації, ми неминуче маємо 
проаналізувати й ті процеси, що відбувалися в мистецтві, зокрема в живопису. 
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Уже перший шедевр ХХ століття – визнана тепер іконою модернізму картина Пікассо 
“Авіньйонські дівчата” – продемонструвала принципову несумісність нового мистецтва з класичними 
зразками. Молодий Пікассо сформулював революційний принцип нового живопису: зображувати не 
оригінал, а ставлення до нього. Реальність для Пікассо – це лише призма, крізь яку він сприймав світ. 
Художник зміг запозичити світогляд первісного художника, для якого у Всесвіті не було нічого неживо-
го. Тільки такий погляд здатний проникати крізь зовнішні форми речей, щоб знаходити душу там, де 
інші бачать лише мертву натуру. Та шлях до простоти виявився складним, модернізм запропонував 
нам нелегке мистецтво. В цьому немає злого задуму художника, який прагне заморочити голову 
глядачеві. Модернізм здійснив “Переворот Коперника” у мистецтві: замість того, щоб дослідити об’єкт, 
модернізм захопився суб’єктом. Сфера інтересів художників перемістилася з дійсності на способи її 
конструювання, що надалі стало одним з головних принципів російського формалізму. 

Якщо традиційні форми реалістичного мистецтва намагалися створити ілюзію дійсності, зоб-
разити “шмат життя”, то модернізм поставив під сумнів не тільки можливість зображення реальності, а 
й саме її існування. Озброївшись афоризмом Ніцше “фактів не існує, є тільки їх інтерпретація”, 
модернізм зображував світ ареною боротьби різних трактувань реальності. Поки художники обмежу-
валися полотном і папером, їх вважали модерністами, коли ж їхня діяльність виплескувалася в 
соціальну сферу, – вони ставали авангардистами. Якщо теоретична різниця незначна, то практична – 
величезна.  

Те, що в західного модерніста – художній прийом, у російського авангардиста – крок до зміни 
буття. Російські футуристи були найбільш радикальними революціонерами суспільства і мистецтва. 
Казимир Малевич – радикальніший за Пабло Пікассо. Якщо Пікассо повертав мистецтво до архаїчної, 
пракультурної виразності, то Малевич вів мистецтво вперед, до нових форм. Супрематизм Малевича – 
яскравий приклад спроби художників вийти з кризи, що охопила Європу на початку ХХ ст.  

Авангардисти, як представники радикального крила модернізму, намагалися утвердити в 
мистецтві монополію розуму, його метри шукали універсальні форми, здатні змінити світ. Не тільки 
космічний супрематизм Малевича, а й безпредметний абстракціонізм Кандинського вважалися спро-
бою змінити хаос життя на нову форму, вічну гармонію. Аналогічні процеси відбувалися і в літературі. 
Прагнучи повніше охопити дійсність, модерністи відмовилися від лінійної конструкції, яка лежала в 
основі класичного роману. Вони підміняли звичну наративну структуру – складною системою образів. 
На місце традиційного “роману” модерністська естетика запропонувала “ідеї” нової цілісності, яка мала, 
вже на новій стадії, відновити єдність розірваного на частки світу.  

Найкращим чином цю проблему вдалося вирішити О. Мандельштаму, який залишив нам не 
тільки велику поезію, а й філософську прозу модернізму. У “Четвертій прозі” Мандельштам запропо-
нував відому формулу своєї письменницької тактики: “Справжня праця – це брюсссельске мереживо. 
В ньому головне те, на чому тримається візерунок: повітря, проколини, прогули” [3, 25] .  

Викривши умовність та обмеженість правди ХІХ ст., ХХ ст. проривалося крізь неї – із 
свідомості у підсвідомість. Нове століття, втомившись від старих істин, шукало нового внутрішнього 
світла, прагнуло до нових ідей, нових відкриттів. 

Оскільки предметом нашого дослідження є історичний момент виникнення російської формальної 
школи, доля якої тісно пов’язана з ідеєю технічного прогресу, утопічними соціальними проектами, роз-
витком форм наукової раціональності в літературознавстві, з художньою творчістю початку століття 
(мистецтвом авангарду), то слід назвати поняття, яке зв’язувало б ці ділянки в одне ціле та мало б не 
лише функціональний момент об’єднання досліджуваних фактів і явищ у парадигму, а й містило в собі 
критерії оцінки, за якими факти і явища, а також їх наукове дослідження набували б значущості. Таким 
універсальним поняттям стало поняття “культура”. 

В основі діяльності формалістів лежав інший світогляд, “означений” філософією ХІХ ст. 
Перехід до іншого розуміння життя зумовив, за словами М. Бердяєва, підміну цілей життя способами 
життя. Безперечно, вивчення літератури кінця ХІХ ст. зумовлене культурно-історичною свідомістю того 
часу, яка висунула на перший план еволюцію суспільної думки і вже містила в собі певні логічні обме-
ження, характерні для цієї культурно-історичної свідомості. Ця свідомість заздалегідь визначила по-
няття “наука”, “дослідження”, “історія” “суспільна думка”, визначила цінності, відносно з якими наукове 
дослідження літератури як історії суспільної думки мало сенс.  

Ідея органічного розвитку, як ціннісний орієнтир для культурно-історичного дослідження 
літератури, була вичерпана в межах, що відводилися їй формами наукового мислення ХІХ ст. 
Емпіричне вивчення дало можливість відокремити предмет літератури від філософії, естетики, але 
безперервно зв’язувало його з психологією. Ставши самостійною дисципліною, відкинувши свої 
філософські основи, історія літератури вийшла на той шлях ізоляції, який у подальшому привів її до 
репродукування самої себе. Розвиток науки набув екстенсивного характеру, наприкінці століття з 
великою кількістю окремих історичних, психологічних, соціологічних досліджень літературознавство 
почало втрачати свій предмет вивчення. З остаточною втратою ціннісного орієнтиру та руйнацією 
цілісності наукової теорії неминуче виникла дискусія про завдання та методи історії літератури, було 
порушено питання про специфіку літературознавства. 
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Розвиток наукових ідей, що визначали об’єкт дослідження в рамках наукових шкіл, має свою 
послідовність. Відкриття нової точки зору на предмет дослідження, тобто поява нової наукової ідеї 
змінюється потім її тлумаченням, описанням її відкриття та визначених на підставі цього сутнісних ха-
рактеристик об’єкта дослідження. У результаті тлумачення наукової ідеї та механізмів її застосування 
наукова школа заглиблюється в предмет вивчення, розробляючи методику і термінологію. Проте в 
цьому процесі, дуже необхідному для організації та посилення позицій наукової школи, криється зво-
ротний процес. Вектор методологічного самообгрунтування науки спрямовується у зворотний бік роз-
витку, у бік підбиття підсумків, що жодною мірою не применшує значущості цього процесу. Критичне 
усвідомлення вже зробленого, підведення під ту чи іншу філософську концепцію, йде по другому тео-
ретичному колу до того невловимого пункту, де на межі ірраціонального та раціонального народжу-
ються нові цінності як основа нової картини світу. Невдоволеність тими чи іншими “аксіомами” лише 
сигналізує про момент повернення на друге коло, але сама по собі нічого не народжує. 

Незважаючи на те, що перед формалістами постали ті ж питання, що й перед академічною 
наукою, формалізм уже ніс нове слово, тому рух по другому теоретичному колу був не його участю і 
сприймався формалістами як безвихідна ситуація. Російський формалізм виник у ту мить, коли 
методологічні основи академічної науки про літературу були розхитані, коли почали переживати себе 
культурно-історичний метод і потебніанство. Б. Ейхенбаум, один із лідерів формалізму, писав: “На час 
виступу формалістів “академічна” наука, яка абсолютно ігнорувала теоретичні проблеми і в’яло користу-
валася застарілими естетичними, психологічними та історичними “аксіомами”, настільки втратила 
відчуття власного предмета дослідження, що саме її існування стало примарним. З нею майже не до-
водилося боротися: не було потреби ломитись у двері, оскільки ніяких дверей не виявилося – замість 
фортеці ми побачили крізне подвір‘я” [6, 119].  

Формалісти претендували на створення такої собі “самостійної літературної науки”, яка базува-
лася б, за словами Ейхенбаума, “на специфічних властивостях літературного матеріалу”. Вони хотіли 
розкріпачити поетичне слово від філософських та релігійних догм, що насаджувалися символістами. 
Прихильники формального методу відкидали філософствування В. Іванова та Д. Мережковського, 
хоча часто самі знаходили дещо корисне в їхній естетичній теорії. Формалістів цікавили насамперед 
словниково-мовний матеріал, композиція, структура тексту.  

Особливий інтерес до вивчення конкретних деталей художньої форми, мікроаналіз поетики – 
все це було природною та корисною противагою попереднім методам літературознавчого дослідження. 
Формалісти були націлені на створення своєї особистої методології у лінгвістиці. Замість характерного 
для літературної науки минулих років прагнення використовувати в літературознавчому дослідженні 
філософію, історію культури, психологію, формалісти орієнтуються на лінгвістику, на методи філософського 
аналізу художнього твору, на конкретне вивчення специфічних особливостей літературного матеріалу.  

Хоча формалізм відхрещувався від символізму, проте він, як явище в історико-літературній 
науці, був, безперечно, пов’язаний із загальним декадентським захопленням початку XX ст. – 
символізмом, акмеїзмом, футуризмом. Певним чином на формалістські концепції вплинули А. Бєлий 
та деякі ранні твори В. Брюсова. Сягаючи своїм корінням ще в дореволюційну епоху, формальний ме-
тод у радянський період оголосив війну “філософській естетиці” та “ідеологічним формам мистецтва”. 

Формалісти були впевнені, що літературу мали виключити з царини ідеології, і художній твір не 
міг розглядатися з історичної точки зору. Основним завданням літературної науки, на їхню думку, ма-
ло бути вивчення специфічних властивостей літературного матеріалу. У внутрішньому, “іманентному” 
розвитку художньої форми прихильники нового методу шукали головну закономірність історико-
літературного процесу. Виникнення російського формалізму було зумовлене процесом метаморфоз і 
розпаду монолітних філософських підходів на початку Першої світової війни та одразу після її 
закінчення. Філософські парадигми того часу були в повному значенні слова перетворені для того, 
щоб виробити теоретичні підходи, більш прийнятні для вивчення літератури. Формалізм відображав 
постійне невдоволення позитивістським підходом до науки, потребу займатися свіжими, революційними 
прийомами літературної творчості, що вже сформувалися в літературі футуристів. 

Отже, очевидно, що виникнення формалізму в Росії було зумовлене: 
а) іманентним розвитком філософії і невдоволенням традиційними методами літературознавчої 

науки, які до того часу безповоротно опустошали;  
б) стимулами, породженими новими художніми практиками авангарду і спадщиною його ос-

новного попередника – романтизму.  
Інакше кажучи, російський формалізм перебував у прямій залежності від змін у потенціалі 

європейської та російської філософій, які найбільш очевидно проявилися в бурхливому розвитку і 
поширенні таких мегадискурсів, як марксизм і феноменологія. 

Важливо мати на увазі, що російський формалізм виник на фоні процесу творення нової дер-
жави. Приналежність до авангарду новаторських течій гуманітарних наук – ця, хоча й непряма, 
співпричетність до перетворення усталених культурно-громадських порядків – була предметом певної 
гордості формалістів. Доказом того служать тісні стосунки Якобсона і Бріка з Маяковським, тяжіння 
деяких видатних формалістів до Лівого Фронту мистецтв та його журналів “Леф” і “Новий Леф”. Більше 
того, в рішеннях російських формалістів помітні разючі спроби піддати науковому аналізу праці 



Вісник ДАКККіМ  3’2008 

 7

найвидатніших політичних діячів того часу. 1924 р. російські формалісти публікують низку 
взаємозв’язаних статей, присвячених стилю і мові Леніна. Цей вчинок можна пояснити або чистим 
прагматизмом, або іронією та цинізмом.  

Російський формалізм вийшов на культурну арену в якості амбіціозних учасників будування 
нових громад, що формувалися після Першої світової війни і Жовтневої революції.  

Діяльність російських формалістів декілька років проходила в атмосфері підвищеної мобільності 
й активного обміну ідеями між російською культурою метрополій та еміграції: найактивнішими «послами» 
серед формалістів були Шкловський у його берлінський період і Якобсон – у його чеський період. Не 
менш важливим є те, що сам фундамент формалізму закладено вченими, причетними не до однієї, а 
до кількох культурних традицій – польським лінгвістом французького походження Осипом Бріком, 
Бодуеном де Куртене, Борисом Ейхенбаумом, Романом Якобсоном. Останній – найбільш показовий 
приклад, оскільки його дуже пізня еміграція до Праги, співробітництво з Петром Богатирьовим та вченим-
емігрантом Миколою Трубецьким, який оселився у Відні, були дуже плідними.  

Очевидно, що російський формалізм зобов’язаний своїм існуванням також інтелектуальному 
обміну, нерозривно пов’язаному з перетином як національних кордонів, так і міжкультурних, філософських, 
світоглядних рубежів. 
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В статті розглядаються людські цінності в творчості У.Еко та робиться наголос на його 

науковій доповіді, проголошеній в Кембріджському університеті (липень 1990 р.) «Інтерпретація та 
надмірна інтерпретація». 
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In the article human values are examined in works of Umberto Eco. The special attention is given his 

scientific lecture, to done in the Cambridge university (Juli 1990) “Interpretation and Overinterpretation”. 
Key words: human values, humanism, interpretations, world view, hermeneutics, gnosticism, rationalism. 
 
На чергових Теннерівських читаннях в Кембриджському університеті (липень 1990 р.) Умберто 

Еко, італійський вчений та письменник зі світовим ім’ям, виступив з доповіддю «Інтерпретація та над-
мірна інтерпретація» [1]. Читання ці дуже демократичні, а їхні загальні принципи пов'язані з людськими 
цінностями і оцінками.  

Позиція Умберто Еко в міжнародних дискусіях щодо природи, значення і можливостей інтер-
претації добре відома. В останніх працях він висловлював зауваження на адресу сучасної, особливо 
американської, в дусі Дерріди критики, прозваної терміном «деконструкція». На думку У. Еко, така кри-
тика дозволяє породжувати нічим не контрольований потік прочитань. У Кембриджі Еко розвинув свій 
протест, обговорюючи шляхи обмеження і визначення деяких інтерпретацій як «надмірних». Його ар-
гументи і уточнення пов'язані з теорією впливу читача на процес формування сенсу [2]. Ця рецептивна 
критика нині добре розроблена і широко обговорюється. Еко займався нею ще з початку 60-х років 
ХХ ст. і аж до останнього часу. Новиною його виступу в Кембриджі стала спроба охарактеризувати ті 
загальні умонастрої, які, доживши до сьогоднішніх днів, впливають на нашу здатність дешифровки 
світу як тексту.  

По-перше, Умберто Еко вказав на успадкований нами грецький раціоналізм. Від Платона до 
Арістотеля знання означало усвідомлення причин. Той або інший бог визначав першопричину, за якою 
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нічого іншого не стояло. Світ описувався через причинні зв'язки, які трималися на принципах ідентич-
ності, несуперечливості та виключення середини. Латинський менталітет збагатив раціоналізм старо-
давніх греків категорією міри – як відомо, панримська ідеологія ґрунтується на точному визначенні 
меж: якщо межі не визнаються, то немає civitas. Сюди входить і сувора хронологічність. Час незворот-
ній. Цей принцип є і в латинському синтаксисі. На думку У.Еко, греко-римський раціоналізм до цих пір 
панує в математиці, логіці, програмуванні; він складає основу західного раціоналізму і, якщо не завжди 
гарантує пізнання фізичного світу, то, принаймні, забезпечує соціальний контакт. 

По-друге, Еко звернув увагу на те, що це тільки частина грецького спадку. Одночасно в анти-
чному світі жила ідея постійної метаморфози, її символізував Гермес – покровитель всіх мистецтв і 
бог злодіїв, – летючий і двозначний. Світ Гермеса заперечує принципи раціоналізму. Причинні зв'язки 
тут можуть закручуватися назад в спіралі: «після» передує «спочатку». Для Бога немає просторових 
меж, і він може в різних іпостасях перебувати в різних місцях одночасно. 

Еко відзначає, що в II ст. н.е. Гермес був найбільш шанованим божеством після Христа. Порів-
нюючи те століття з теперішнім, переконуєшся, що воно зробило особливий вплив на подальші етапи 
культурного розвитку. То була епоха універсально освіченої людини. Її знання відображали цілісний 
світ, в якому, як в котлі, змішалися раси, мови й ідеї, а всі Боги однаково визнавалися, і відмінності між 
ними багато в чому були стерті. 

Модель грецького раціоналізму в той період переживала кризу: мало місце співіснування різ-
ноприродних духовних явищ. Слово виявлялося алегорією і говорило не те, що позначало. Герменев-
тика II ст. після Різдва Христова шукала в книгах невідому істину, і при цьому вважалось, ніби кожна 
книга містила іскру істини, всі разом вони підтверджували одна одну. 

Пошук різних істин народився з недовіри до класичного грецького спадку. Зокрема, з’явилось 
уявлення, ніби будь-яке справжнє знання повинне бути значно архаїчнішим. Бо воно, так би мовити, 
загубилося серед залишків цивілізацій, якими знехтували батьки грецького раціоналізму. Істина – це 
Щось, з чим живемо ми з доісторичних часів, але про це якось забули. При цьому є носії істини, слова 
яких ми не розуміємо. У II ст. н.е. вважалося, ніби таємним знанням володіють друїди, кельтські свя-
щеники або мудреці зі Сходу. Поступово сформувалась ідея, ніби варварські священики володіють 
знанням секретних зв'язків, що об'єднують духовний світ із зоряним, і, завдяки цьому, можуть вплива-
ти на богів. 

Досліджуючи метаморфози стародавніх світоуявлень, У.Еко відзначає, що герменевтична дум-
ка перетворює театр всього світу на лінгвістичний феномен і водночас не визнає за мовою комуніка-
тивну владу. Внутрішнім зв'язкам немає кінця; так само нескінченні і тлумачення: кожен об'єкт містить 
секрет; кожен подальший розкритий секрет посилає до іншого секрету; головна ж таємниця герменев-
тичного усвідомлення – все є таємниця. А знання – це здатність містичної інтуїції. Звідси – герменев-
тична таємниця може бути і порожньою. Герменевтична модель породжує догматичне переконання, 
ніби все таємне є щось важливе і головне, примушуючи всіх вірити у винятковість і силу того, кому на-
лежить монополія знання. 

Еко вказує, що в Середні віки герменевтична свідомість була маргінальна, притаманна алхімі-
кам та каббалістам. Лише у XV столітті у Флоренції був відкритий класичний текст герменевтики 
«Corpus Hermeticum», і відтоді вона посіла значне місце в європейській культурі від магії до науки. Чіт-
ко простежується її вплив на наукове мислення – і тут Еко згадує Френсіса Бекона, Кеплера, Ньютона; 
а також Гете, Нерваля, Йейтса – з поетів, Хайдеггера і Юнга – з філософів. Він зауважує, що в бага-
тьох постмодерністських теоріях критики відчувається ідея постійного вислизання сенсу. 

Нарешті, Еко звернувся до ще однієї складової частини культури – гнозису. Для греків гнозис 
означав істинне знання існування чогось на противагу простому відчуттю або припустимій думці. Але в 
епоху раннього християнства це слово означало вже інтуїтивне знання – рятівний дар, отриманий від 
небесного посередника. Гностик – іскра Божа, яка знаходиться у полоні хибного світу; людина, яка 
наділена великою силою і пов'язана з Духом, здатна досягти правди й очищення. Гностицизм виявля-
вся релігією не для рабів, а для обраних. Одкровення гностиків було наскрізно містичне, містило зерно 
бога і диявола одночасно, породжуючи плоди протиріччя. 

При всій плодючості сьогоднішнього текстового гностицизму, зауважує Еко, він все ж таки міс-
тить декілька характерних положень: той, хто осягає правду і направляє читача, той – надлюдина; 
врятувати текст – означає кожну ілюзію смислу пов’язати з нескінченною таємницею значень; слова 
не говорять, вони приховують; честь читача – відкрити, що текст говорить все, за винятком того, що 
хотів сказати автор; справжній читач той, хто розуміє, що таємниця тексту – його порожнеча. Гности-
цизм, як і герменевтика, страждає синдромом секретності. 

Вплив гностицизму Еко вбачає в різних проявах сучасної культури: від представлення любов-
них стосунків у вигляді екстазу або витонченої духовності до естетичного вихваляння диявола, спроб 
досягти одкровення через секс, містику, наркотики, словесний психоз. Багато хто бачить витоки гнос-
тицизму у філософському ірраціоналізмі останніх двох століть. 

Важливо підкреслити, що всі ці крайнощі гностико-герменевтичних традицій Умберто Еко спів-
відносить з тенденцією надмірних інтерпретацій. Він наводить безліч прикладів «параноїдальних» 
тлумачень класичних текстів і його власних романів. 
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Еко намагається дещо дистанціюватися від дискусій і оцінити їх загалом. Так, багато схожих 
явищ Еко знаходить в різних сферах культурного і суспільного життя. Описуючи прояви гностичних 
традицій в XX столітті, Еко наводить як приклад марксизм і ленінізм – теорію партії, яка стверджувала, 
що знає справжній шлях, а отже, порятунок. Він ніби спонукає пригадати «надлюдяність» і «аристок-
ратизм» комуністичних лідерів, або атмосферу тотальної секретності, яка підтримувала образ винят-
кового знання і сили комуністів, пригадати часи, коли нікчем видавали за геніїв, убогість духу і буття 
підступно трактували як багатство, в'язницю – як свободу, агресивність – як миролюбність, а переслі-
дування співгромадян – як чесноту. Виникає питання, чи все це не прояв такого мислення, яке не за-
хищене «імунітетом» проти гностико-герменевтичних крайнощів? Можливо, одна з причин 75-річної 
радянської катастрофи криється в людській свідомості, і певною мірою ми самі носії зла і його жертви 
одночасно? Що ж захистить людство від міражів, помилкових ідей і секретів, перекручування думок і 
тлумачень? Можливо, саме в ракурсі цих проблем нас цікавить діяльність Умберто Еко. 

Для творчості Еко характерне зіставлення різних історичних епох і традицій мислення. Добре 
відомий його інтерес до середніх віків, на якому побудований роман «Ім'я троянди» [3] або есе «Середні 
віки вже почалися» [4]. Еко прямо пише, що в «Середньовіччі корінь всіх наших сучасних «гарячих» 
проблем», а розбрати ченців різних орденів мало чим відрізняються від сутичок троцькістів і сталіністів. 

Слід зазначити, що саме з урахуванням пристрасті Еко до осмислення глибинних причин, кра-
ще вдається зрозуміти, що спонукало його написати в кінці 70-х роман «Ім'я троянди»: в ті напружені 
роки здавалося, що у Європи залишилося всього декілька «хвилин» до апокаліпсичної «півночі» у ви-
гляді військового і ідеологічного зіткнення двох систем, в атмосфері вирування різних рухів від ультра 
до «зелених» і сексменшин в одному загальному котлі взаємопереплетених понять, палких промов, 
небезпечних дій. Аналізуючи передісторію сучасних ідей і рухів, він тим самим пробував охолодити їх 
запал. Загалом, відома практика мистецтва – вбивство або отруєння вигаданих героїв для науки жи-
вим. Недаремно в своїх «Замітках на полях роману «Ім'я троянди» Еко написав: «Мені хотілося отруї-
ти ченця. Думаю, що кожний роман народжується від подібних думок. Решта м'якоті нарощується 
сама собою» [5, 434]. 

У романі дійсно зустрічається чимало знайомих постатей та ситуацій: ідеологічної непогрішно-
сті і жорсткої влади, яка переслідує інакодумців; цінителів істини лише за блиском золота або в рам-
ках «чистої науки»; «захисників» знедолених, котрі насправді сіють навколо себе насильство; низки 
тих, що коливаються між протилежними таборами; носії геніально-вільного розуму... І кожен, енергій-
ний у висловах і діях, по-своєму має рацію. Тільки ось біда: «через надлишок чеснот перемагають си-
ли пекла» і «трапляється світова пожежа». Такий підтекст роману «Імені троянди», який, як і інші 
твори У.Еко, викликав шквал відгуків і рецензій. Так, Ю.Лотман оцінив результат чернечих конфліктів в 
романі Еко як «нічию». І це доволі точна оцінка: наприкінці 70-х ніхто не міг розраховувати на перемогу – 
всіх чекала одна велика «нічия» з попелищем замість земних красот, подібних до попелища після зго-
рілої бібліотеки в сюжеті Еко. 

Роман для автора – це провокація читацької свідомості. Еко викликав всіх на пошук, на «дете-
ктив», щоб вийти з безвиході. Бо як семіотик Еко знає, що всі наші мови від дурощів до рафінованої 
поезії – лише система знаків. Але як складаються ці знаки, так будуються наші відносини з реальним 
світом. Поки що історія людства знає декілька систем знаків, які змінювалися, від шумерів, Давнього 
Єгипту і Риму до фашистської Німеччини. Ці знаки руйнували реальність дотла – руйнівниками, вбив-
цями виявлялися люди – такі ж, як ми і наші сучасники. Недаремно Еко заговорив про «останній» ва-
ріант детективу, де «вбивцею буде читач». І закінчив свої «Замітки на полях «Ім'я троянди» словами: 
«Книги говорять між собою, і справжнє судове розслідування повинне довести, що винні – ми» [5, 467]. 

Культурологічна оцінка теперішніх реалій і традицій європейського менталітету, згідно з У. Еко, 
не замикається на історичних паралелях з середніми століттями. Багато уваги він приділив кардина-
льним змінам останніх десятиліть у сфері комунікацій. Зрима шкала його обговорень дуже широка – 
це Фома Аквінський, Ролан Барт і Маршалл Маклюен, «червоні бригади» і релігійні секти, нові культу-
рно-комунікативні значення багатьох реалій, будь то джинси, спортивний репортаж, фотографія в га-
зеті або «культовий» фільм Майкла Кертіца «Касабланка». Одна з найгостріших проблем, на думку 
Еко, – зміна читацьких взаємин з культурною спадщиною, яка в епоху постмодернізму все більш вирі-
зняється цитатами, підробкою, кічем. Завдяки ж індустрії тиражування людина кінця XX ст. жила вже в 
особливому світі суцільної підробки. Цій складній і тривожній темі постмодерністської чванливості і 
підміни справжнього присвячена збірка есе «Віра в підробки», яка вийшла в англомовних країнах під 
заголовком «Подорожі в гіперреальність» (1986) [6]. В цій збірці Еко піднімає питання про особисту 
відповідальність кожного перед часом. Невипадково, наприклад, есе, присвячене середнім вікам, Еко 
закінчує словами про «моральний і культурний борг» і запитує, звертаючись до історії, чим зайняті ми: 
«просто більш менш гідним проведенням часу, чи цікавимося глибинними питаннями, чи, самі того не 
підозрюючи, підтримуємо чергову реакційну змову?» [6, 72].  

Наскільки це важливо для Еко, можна зрозуміти і з роману «Маятник Фуко» [7]. Тут всі ті ж гос-
трі політичні пристрасті нашого сьогодення, аналогічні приклади «параноїдального» тлумачення, що і 
в роботі «Інтерпретація та надмірна інтерпретація». А в центрі уваги – історія традицій європейської 
свідомості, якій властиві, зокрема, гностико-герменевтичні крайнощі, схильність до надсекретності та 
агресивності. Очевидно, окреслити цю проблему і хотів Еко, вирішивши написати «Маятник Фуко». 
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Детально цей роман ми розглядали в одній зі своїх попередніх робіт, тому тут лише звернемо 
увагу на те, що, описуючи історію Ордена тамплієрів, народженого в хрестових походах і розгромле-
ного у Франції в боротьбі за владу, Еко показує, як знищення цього ордена і публічна страта декількох 
його членів спричинили серйозні наслідки. Зароджуються підпільні ордени з розгалуженою мережею і 
суспільним впливом всюди в світі; в результаті діяльності цих орденів поступово складаються своєрі-
дні культурні традиції. Історія тамплієрів переплелась з історією інших орденів і церков – розенкрей-
церами, єзуїтами, масонами, кабалістичними сектами, політичними і терористичними організаціями 
від Парижа до Росії. Це розмаїття орденів у своїй таємній діяльності сприйняло і накопичило численні 
знання і вірування. Отож, існування символічного «ченця» і вбивство реального ченця, згідно з Еко, 
однаково можуть обернутися бідою. Тому письменник віддає перевагу випробуваній ще в першому 
романі зброї – літературному «отруєнню» або «задушенню». 

Всі представники сучасної світової спільноти перебувають у віртуальній площині «морального і 
культурного боргу» серед плутанини «перехідного» часу, коли хворобою пошуку герменевтичного сек-
рету і гностичного домінування легко заражаються і шукачі нескінченної таємниці; і ті, хто ні у що не 
вірить, а лише грає; і ті, хто не вірить навіть у гру, але пародіює тих або інших; і, нарешті, ті, хто просто 
мімікрує... – впродовж сторіч Європа бачила безліч подібних відтінків, про що і свідчить Еко в романі 
«Маятник Фуко», заявляючи, що «століттями пошук секрету був клеєм, що тримав їх усіх разом, не 
зважаючи на відлучення, чвари та підніжки» [7 .]. 

Роман вибудуваний навколо головного образу – маятника Фуко, який з кожним помахом наоч-
но показує ступінь повороту світу, де всі учасники – неокабалісти і постмодерністи, жебраки і банкіри, 
художники і чиновники, святі і грішники обертаються навколо своїх успіхів і поразок. Цей погляд Еко 
поза сумнівом перегукується з традицією західноєвропейської філософської думки, з відчуттям безо-
дні, про яку писав і Блез Паскаль. В цій безодні домінує відчуття відносності і вразливості нашої куль-
тури, ахіллесова п’ята якої пов'язана з проблемою пізнання. Бажання віднайти «правду» – відкрити 
«наново секрет творення» – робить культуру манливо різносторонньою та здатною на пошук і експе-
римент. Людство вбачається Еко підступно затиснутим, зачарованим загальним гіпотетичним поряд-
ком, задумом, концепцією – Планом. Воно постійно поглинуте ідеєю виборювання і домінування: 
«Людство вірило, що рухається у різних напрямах, вірило, що все можливо, вірило в перевагу експе-
рименту, в неперевершені можливості механіків. Світові майстри обдурили нас на століття. Стрино-
жені та спокушені Планом, ми писали поеми во славу локомотиву» [7 .]. 

Показово, що історія науки, її прилади і апарати, взагалі світ машин асоціюється для Еко із 
знаряддями тортур. Йдеться не про просте засудження техніки або авангардистських претензій на 
винятковість, але про нашу культуру в цілому. Саме тому в кульмінаційній сцені роману «Маятник Фу-
ко» зібралися представники різних сект, орденів, таборів, секретних і несекретних служб, майстри гри, 
містифікації і мімікрії. Зібралися вночі в Музеї технічних досягнень людства. Всі разом – люди і вина-
ходи – виглядають експонатами однієї культури. Як відомо, площина гойдання маятника незмінна – 
що б не крутилося довкола. Що ж є незмінним для Умберто Еко, які людські цінності? Чи на початку ІІІ-
го тисячоліття, коли постмодерністський світ звітував, що вже «все сказано» і що це епоха загального 
замаху на «останню» таємницю, людські цінності взагалі не існують? 

Йому добре відомо, що цінність людини, пильна увага до щонайменшого домінування і фальші 
– константа духу Європи і її культури XX–ХХІ століть. Недаремно Еко з радістю погодився в «Інтер-
претації і надмірній інтерпретації» з припущеннями тих читачів, яким Бельбо нагадав Чезаре Павезе – 
необхідно оволодіти мистецтвом бути самим собою, просто людиною. 

Впродовж всього роману «Маятник Фуко» Умберто Еко говорить про відповідальність і обере-
жне ставлення до світу і його священих текстів. «Ми звертаємося до книг без любові, з насмішкою...». 
Кілька разів в своїй книзі Еко варіює думку про те, що звичайна наша самовпевненість веде до «мані-
пуляцій іменами з метою перетворити їх на талісман, інструмент насильства над природою», тоді як 
«кожна буква прив'язана до якоїсь частини тіла, будь-яка зміна букви без розрахунку її сили може по-
діяти на тіло, його положення або природу, і тоді ви раптом змінитеся, виявитеся чудовиськом. Фізич-
но – в житті; духовно – для вічності» [7]. 

Еко вважає, що нам багато чого невідомо або воно сприймається чисто інтуїтивно. Що світ жи-
ве переважно на природній інтуїції – «мудрості Землі». Ця мудрість, що непомітно управляє всім з ча-
сів динозаврів, дарує нам миті щастя, проявляється в рухах дитини... і разом зі світом перебуває під 
загрозою експансії раціоналізму, отруєного підробкою і жагою верховенства. 

Для людей дуже важливо усвідомити і робити так, щоб межа між природним, інтуїтивним сві-
том та раціоналістичним освоєнням всесвіту була не місцем руйнування, а базисом взаємного збага-
чення і підтримки. 

Діяльність Еко дивовижна і разом з тим характерна для сьогоднішнього часу творення нових 
стратегій пізнання і культури, пов'язаних з існуючими людськими цінностями. Адже це час змагання 
ідей, коли краще не спізнюватися і нічого не пропускати, інакше можна опинитися разом зі своїм суспі-
льством між жорнами чергових обставин. Ми всі беремо участь в історії – або як вбивці, або як люди, 
здатні думати і відшукувати вихід. «Винні ми», [5, 467] – стверджує Умберто Еко. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТЕРМІНА 

«НАРОДНЕ ХРИСТИЯНСЬКЕ МИСТЕЦТВО» 
 
Мета дослідження – осмислення з сучасної культурологічної позиції поняття «народне хри-

стиянське мистецтво». Дана інтерпретація ключового для концепту терміна «народ», а також 
базових термінів – «народна культура», «суб’єкт народної культури», «народне християнство», 
що активно варіюють внаслідок плюралізму ідеологічних орієнтацій, іманентно-національних тра-
дицій, обраного дослідником підходу та ін. 

Показано, що українське народне християнське мистецтво є результатом духовно-творчої 
життєдіяльності традиційного суспільства. Воно поєднує такі компоненти традиційної культури 
як мистецтво і релігію, відтворюючи образно-символічними засобами ідею надприродного (Бога) з 
світоглядних позицій народу. 

Ключові слова: народ, народна культура, суб’єкт народної культури, народне християнство, 
народне християнське мистецтво. 

 
The object of research is the understanding of the folk Christian art from the position of the present 

science. The key (for concept) terms «people», «folk culture», «subject of the folk culture», «folk Christianity, 
«the folk Christian art», which modify actively as a result of the pluralism of ideological orientations, the im-
manent national traditions and the research approach, are interpreted. 

It is proved scientifically, that the Ukrainian folk Christian art is the result of the spiritual creative ac-
tivities of the traditional society. It unites the components of the culture (art and religion) and reproduces the 
idea of preternatural (God) in the imagebearing symbolical form from the Weltanschauung positions of the 
people. 

Key words: people, folk culture, subject of the folk culture, folk Christianity, the folk Christian art. 
 
Проблематика народної релігійної культури і народного релігійного мистецтва надзвичайно ак-

туалізується в переломні моменти культурно-історичного розвитку суспільства, коли загострюються 
питання, пов’язані з його соціальним оновленням, національним ренесансом, формуванням державної 
стратегії. 

Весь комплекс досліджень потребує концептуальної інтерпретації з культурологічної позиції 
базових термінів, які використовуються в контексті даної проблематики, зокрема: «суб’єкт народної 
культури», «народна культура», «народне християнське мистецтво», які на ґрунті суспільних змін та 
соціально-культурних трансформацій певних епох набували неоднакового тлумачення. 

Визначимо насамперед ключовий для концепту термін «народ» (утворюючий ядро вищевказа-
ного термінологічного спектра), що активно варіює внаслідок плюралізму ідеологічних орієнтацій, іма-
нентно-національних традицій, обраного дослідником підходу та ін. Вперше термін «народ» (Volk) був 
уведений у науковий обіг німецьким філософом І.Гердером і тлумачився як спільність людей, єдина 
мова і історичні традиції яких формують розумові процеси її членів і є основними ресурсами їхнього 
розвитку [1].  

У соціально-політичному змісті цей термін використовується «для позначення тих шарів і кла-
сів суспільства, які на даному історичному етапі беруть участь так чи інакше у вирішенні завдань про-
гресивного розвитку» [2, 68]. В межах антагоністичних формацій він розповсюджується на трудові 
шари суспільства. В умовах соціалізму термін втрачає своє класове забарвлення і поширюється на всі 
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групи суспільства, в ньому робиться акцент на поєднанні людей за ідеологічними мотивами. У сучас-
ній вітчизняній літературі під поняттям «народ» розуміють «людські маси, які соціально відокремлені 
від пануючих або керуючих верств та груп суспільства» [3]. 

Інша версія цього терміна має етнічний зміст – народ ототожнюється з етносом (від гр. éthnos – 
«народ»; англ. – ethnos; нім. – Ethnos). У такому ракурсі народ розглядається як «спільність людей, яка 
історично склалась, з спільною культурою, мовою і самосвідомістю» [4, 805], тобто культурна людська 
спільність, зв’язана однаковим походженням і мовою, яка є «справжнім і єдиним носієм об’єктивного 
духу» [9, 284]. Однак тоді у сферу народної культури потрапляють елітарна і масова культури. 

У культурологічному контексті термін «народ» використовується для позначення частини етносу 
з традиційним укладом життя. В межах цієї концепції Р. Редфілд розробив формулу дихотомії «народ-
ного» і «міського» суспільств («folk society — urban society») [5, Т.2, 156] як результату процесу соціальної і 
культурної диференціації. Він характеризує перший тип як суспільство з соціальною нерозчленованістю і 
одностайністю фольклорної культури, ізольованістю від зовнішнього світу і самодостатністю.  

На перший погляд, йдеться про різне відношення до традицій, але, мені уявляється, що ключо-
вим моментом є механізм регулювання культурних процесів і передавання суб’єкту народної культури 
культурного досвіду. В нетрадиційному суспільстві культурні процеси організуються і регулюються соціаль-
ними інститутами (державними, приватними) цілеспрямовано, відповідно до ціннісних норм, прийнят-
них в даному суспільстві, водночас у традиційному – регулятором життя є здебільшого культурні 
традиції, які історично склалися у сфері його соціокультурного буття. Такий підхід дає ключ до розу-
міння терміна «суб’єкт народної культури», що окреслює соціальне коло носіїв народної культури. Його 
зміст має варіативний характер. 

У часи родоплемінних відносин термін «суб’єкт народної культури», як і «народна культура», 
ще не набув своєї сучасної семантики, вона з’являється пізніше, коли у суспільстві складається ієрар-
хічна структура. В епоху феодалізму і капіталізму під «суб’єктом народної культури» розуміють соціа-
льні низи – селянство, міські низи, міщанство, нижче духівництво. Саме цей шар стає творцем, носієм, 
охоронцем, кінцевим адресатом народної культури, яка протиставлялась спочатку церковно-книжковій 
традиції, а з часом – світській культурі.  

У другій половині XIX ст., як і раніше, цей шар суспільства подовжує виконувати творчі функції, 
але роль охоронців і спостерігачів народної культури починають здійснювати також представники ін-
ших суспільних шарів – етнографи, колекціонери, художники, композитори. Зовсім інша картина скла-
дається в часи радянської влади. Суспільство стає дедалі більш нівельованим, гомогенним, 
з’являється новий термін – «радянський народ», що трактується як соціально-історична спільність 
людей, об’єднаних за ідеологічним принципом. Термін «суб’єкт народної культури» втрачає свою ви-
значеність. Безумовно, і в радянські часи регіонально-етнічні культурні традиції зберігались в окремих 
локальних сферах, зокрема, в мові, побуті, у фольклорі, але народна культура виступала скоріше як 
андеґраунд, що протистояв фундаментальним принципам соціалістичного реалізму.  

У 90-х роках ХХ ст. на пострадянському просторі пробуджується національна самосвідомість, 
актуалізується рух у бік культурних традицій минулого, народна культура стає не лише колом реаль-
них об’єктів і процесів в культурі, але й кутом зору, способом бачення та розуміння світу в контексті 
національної ідеї. Елементи народної культури отримують друге життя в новому культурному контекс-
ті, проникаючі у різні сфери сучасного життя, змінюється характер і склад носіїв народної культури, 
розширюється спектр її виконавців.  

Народними ремеслами в місцях з етнорегіональним укладом життя, як і раніше, займаються 
мешканці, які безпосередньо пов’язані з народним побутом. Водночас на основі місцевих художніх 
традицій розвивається творчість індивідуальних народних художників та художніх об’єднань, організо-
ваних за участю художників-професіоналів. Їх авторська продукція зберігає народну (етнічну) своєрід-
ність, але кожний з майстрів, як правило, маючи професійну підготовку, засвоїв прийоми, технології та 
особливості світосприймання народних умільців. Умовність народних художніх форм в їхніх творах – 
прийом свідомий. Виникає своєрідний синкретизм традиційно-народного і професійного в самих різних 
галузях народної культури, зокрема у художній творчості, медицині, метеорології, господарчій діяль-
ності, побуті. Отже, зміст терміна «суб’єкт народної культури» протягом історії трансформувався, але 
завжди мав синкретичний характер.  

У процесі життєдіяльності традиційне (народне) суспільство відтворювало власні способи і 
правила колективної взаємодії і взаєморозуміння, що ініціювались інтересами і потребами членів ко-
лективу і були спрямовані на їх задоволення. З накопиченням практичного досвіду під впливом спе-
цифічних умов життя та історичної долі в межах цієї спільноти створювалась власна система 
«соціальних конвенцій» колективного співіснування – народна культура.  

Народна культура – поняття синкретичне, воно містить культурні шари різних епох від глибокої 
давнини до сучасності. Формування і функціонування цього феномена пов’язане з усвідомленням його 
членами належності до традиційного суспільства, що проявляється в їх самоідентифікації з ним, на-
родними традиціями, у стереотипах соціальної поведінки і дій, уявленнях, виборі культурних еталонів і 
соціальних норм тощо.  

Філософія  Гречанівська П. Е. 
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В загальнокультурному змісті народну культуру можна інтерпретувати як «сукупність штучних 
порядків та об’єктів, створених людьми як додаток до природних, заучених форм людської поведінки 
та діяльності, отриманих знань, образів самопізнання і символічних позначень навколишнього світу» 
[5, Т.1, 336]. Однак через особливості соціокультурного життя традиційного суспільства народна куль-
тура набула специфічних рис.  

Розглянемо цей феномен з декількох позицій. Відповідно до теоретичної моделі функціоналізму 
[6], народну культуру можна тлумачити як відокремлену одиницю (інститут) соціокультурної системи з 
власною структурою, комплексом цінностей, правил і норм, певним обсягом матеріальних благ, засо-
бів, знарядь, які потрібні для її функціонування, формами діяльності людей у межах інституційної 
структури тощо. У такому ракурсі соціальні функції народної культури зв’язані з вирішенням задач ін-
теграції і консолідації конкретної людської спільноти – традиційного (народного) суспільства, з метою 
задоволення індивідуальних і групових потреб і інтересів, нормування і регуляції його життєдіяльності, 
розробки механізмів його репродукування, як соціальної цілісності, шляхом трансляції соціального 
досвіду від покоління до покоління, утіленого в культурних формах і традиціях.  

Розуміння народної культури набуває іншої спрямованості при аксіологічному підході. В його 
основі лежить парадигма, що культура є «сукупністю всіх цінностей, які створені людством» [5, Т.1, 18]. 
Безумовно, цінності є найважливішою компонентою регулятивної системи людської життєдіяльності, і 
їх дослідження у контексті народної культури – одна із фундаментальних проблем. Кожна сфера на-
родної культури – побут, економіка, релігія, мораль, мистецтво та ін. – має іманентний ціннісний вимір, 
детермінований світоглядом людини традиційного суспільства. 

Однак аксіологічний аналіз ускладнюється різноманітністю трактовок центрального для аксіо-
логії поняття «цінність», внаслідок розбіжності позицій учених стосовно об’єктивного та суб’єктивного, 
матеріального та ідеального, індивідуального та суспільного, що обумовлює певну варіативність аксіо-
логічної оцінки народної культури. Скрутним питанням завжди залишається також вибір критерію цін-
ності культурних артефактів. Наприклад, яким критерієм – стародавністю, раритетністю або художньо-
естетичною цінністю – слід керуватися, віддаючи перевагу тому чи іншому нашаруванню пам’яток 
народного мистецтва? Це споконвічне питання завжди встає перед реставраторами та теоретиками 
мистецтва.  

Безумовно, розроблюючи аксіологічну проблематику народної культури, слід враховувати век-
тори ціннісних орієнтацій суб’єкта народної культури в конкретну історичну епоху, оскільки народна 
культура має іманентну динаміку, що виражається в народженні нового, змінення існуючого, відми-
ранні того, що втратило свою соціальну актуальність. На кожному витку історії актуалізується нова 
культурна парадигма з іншим колом цінностей, іншими ціннісними орієнтирами, разом зі зміною цінніс-
ної шкали з’являються нові ідеали та норми. Чинником такої варіативності є потреба людей у присто-
суванні до мінливих природних та соціальних обставин з метою виживання у світі.  

Якщо говорити про співвідношення аксіологічних критеріїв дослідників народної культури та її 
творців, які знаходяться у різних часових та соціальних вимірах, то стає цілком очевидним, що вони, 
як правило, не збігаються. Ціннісні орієнтири різних епох не можуть тлумачитись за принципом «ліпше-
гірше», і народна культура наступної епохи є лише іншою, а не досконалішою в порівнянні з минулою 
культурою. Отже, згідно з аксіологічним підходом, народна культура є цілісною нормативно-ціннісною 
системою, яка з часом змінює своє функціонально-змістове наповнення, але основні її цінності, ідеали, 
норми, що детермінують ментальність народу і скріплюють єдність його культурних традицій, зали-
шаються інваріантними.  

Спираючись на ці підходи, визначимо народну культуру як складову загальнолюдської культури, 
кожна сфера якої (побут, релігія, мораль, мистецтво та ін.) має іманентний ціннісний вимір, детерміно-
ваний домінантами психіки членів традиційного суспільства, що виступають як імперативи їх поведінки. 
Народна культура зберігає свою специфіку, завдяки певним культурним інваріантам, на роль яких, на 
мій погляд, можуть претендувати, зокрема: соборність, анонімність, традиційність, синкретичність, симво-
лічність, а також неусвідомленість і стихійність народної творчості.  

Важливе місце в українській народній культурі займає релігійне мистецтво, як особлива форма 
культури, що пов’язана зі здатністю суб’єкта до відтворення образно-символічними засобами ідеї надпри-
родного (Бога). Воно історично пов’язано з християнством, а точніше – з християнсько-язичницьким 
дуалізмом як формою синкретизму двох різних видів світоглядних настанов українського традиційного 
суспільства. Для позначення цього феномену в науковій літературі існує поняття «народне християнство» 
[7, 7], яке найбільшою мірою відображає світоглядну позицію народу. 

Основні концепти релігійного світогляду українського народу розкриваються в таких жанрах 
традиційної духовної культури як повір’ях, духовних віршах, колядках, фольклорних легендах. В фольк-
лорній інтерпретації народні легенди як правило повторюють сюжетну канву біблійних книг, але тематично 
вони значно ширше канонічних оригіналів. В них біблійні сюжети перероблюються і інтерпретуються 
відповідно до фольклорної традиції і стереотипів фольклорно-міфологічної свідомості народу, обростаючи 
численними подробицями, персонажами народної демонології, що надає їм національного колориту.  

Слід відзначити, що інтеграція в фольклорне середовище книжних текстів (зокрема, канонічних 
біблійних книг, апокрифів, літургічних текстів) гетерогенна у просторі, в ньому простежується варіатив-
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ність фольклорної версії Священного Писання, яка обумовлена локальною своєрідністю християнсько-
язичницького синкретизму. Сукупність цих особливостей народного християнства визначило характер, 
образність, художньо-композиційні особливості, мову, символіку українського народного християнського 
мистецтва. 

Отже, поняття «народне християнське мистецтво» концентрує у собі уявлення про взаємо-
зв’язок мистецтва і релігії як явищ культури і особливих форм духовності і творчої діяльності тради-
ційного суспільства. Воно базується на ідеї діалектичної єдності соціального, художнього і релігійного 
змістів мистецьких образів.  

Вагомість кожного з цих компонентів в конкретних соціально-історичних умовах визначається 
значною мірою ставленням суспільства до релігії, традиційного мистецтва, до естетичного начала у 
релігійних творах. Так, в епоху Середньовіччя пріоритет віддавався духовній субстанції: абсолютній 
ідеї, божественному началу. Мистецтво визнавалось, цінилось і допускалось у храм, оскільки було 
готово на художній основі виконувати релігійно-культову функцію.  

В культурі Нового часу починається поступовий процес послаблення ролі релігії в житті суспі-
льства, що призвело до зниження рівня знань сучасної людини християнського культу, догматичних 
смислів християнства, його системи цінностей, релігійної картини світу, і як результат – недостатня 
обізнаність сучасників в народному християнському мистецтві. В наслідок цього сьогодення превалює 
функціонально-соціальний зміст народного християнського мистецтва, воно перетворюється на скла-
дову національної ідеї, на ментальний прояв українського етносу.  

Зміст поняття «народне християнське мистецтво» містить широкий спектр аспектів – таких як 
онтологічний, психологічний, аксіологічний, соціокультурний. В онтологічному відношенні термін «на-
родне християнське мистецтво» трактується як об’єктивна та суб’єктивна реальність, яка є гармонічною 
єдністю матеріального (архітектура храмів, іконопис, стінопис, скульптура, різьблення, декоративно-
прикладне мистецтво та ін.) і духовного, що визначає його сакральну змістову систему. Психологічний 
аспект стосується акту сприйняття особистістю (творцем, реципієнтом) глибинної сутності народного 
християнського мистецтва – переживання надприродного. При аксіологічному підході його головне 
значення полягає в унікальній можливості орієнтації людини на «сакральні цінності».  

З соціологічних позицій народне християнське мистецтво визначається як культурна форма, 
що виконує роль соціального інструменту для задоволення природних та культурних потреб людини 
традиційного суспільства. Значна увага приділяється морально-нормативній трактовці його змісту. У 
цьому ракурсі воно розглядається як сховище колективного соціального досвіду традиційного суспільст-
ва, арсенал норм, імперативів, цілей і цінностей, завдяки яким регулюється і контролюється його існу-
вання і спрямовується його розвиток. Отже, народне християнське мистецтво біфункціонально: воно 
виконує у традиційному суспільстві ідейно-художню і матеріально-соціальну функції. 

Народне християнське мистецтво синкретичне за своєю природою, воно, зокрема, синтезує 
архітектуру, скульптуру, монументальний живопис, іконопис, декоративно-прикладне мистецтво. Його 
артефакти підпорядковані релігійній ідеї і входять в систему релігійного культу, виконуючи в ній певні 
функції. Специфічне, особливе найбільш чітко проявляється в ньому при порівнянні з професійним 
мистецтвом. В своєму розвитку воно орієнтується на традиції, тоді як визначаючим моментом професійного 
мистецтва завжди залишаються новації. Традиції є способом акумуляції соціокультурного досвіду на-
роду, вони надають народному мистецтву таких рис як сталість, самототожність і спадкоємність, але 
водночас істотно зменшують вибір можливих шляхів його розвитку, обмежуючи християнськими кано-
нами, творчими прийомами вузького кола майстрів і регіональними межами. 

На відміну від професійного, народне християнське мистецтво в своїй основі анонімно. Воно є 
результатом колективної (соборної) свідомості та творчості і узагальнює психологічні особливості тра-
диційного суспільства. Індивідуальне в ньому підпорядковується колективному, в той час як професій-
ний творець прагне індивідуального самовираження. «В народному мистецтві індивід розчиняє своє 
суб’єктивне сприйняття у загальному. Навпаки, в професійному мистецтві індивід, відчужуючись від 
загального, шукає вираження свого власного відчуття світу і лише через нього знаходить загальне» [8, 
63–64], – вважає М.А. Некрасова. В ньому яскраво позначені риси етнічного характеру, тоді як професійне 
мистецтво більш тяжіє до загальнолюдського змісту. Сприйняття світу народом часто здійснюється на 
рівні підсвідомості, тому народне мистецтво відображає глибинну сутність народу, узагальнюючи його 
етнопсихологічні особливості, що формувались протягом історичного процесу в межах етнокультурного 
середовища.  

Народне християнське мистецтво містить специфічний комплекс знакових систем, в якому закріп-
лені життєві установки народу, образи світу, що притаманні його культурним традиціям. Символи та 
священні знаки (будь то в архітектурі, іконопису, монументальному живопису або творах прикладного 
мистецтва) узагальнюють та відтворюють характер і спрямованість світобачення, віри традиційного 
суспільства. 

Отже, виходячи з розуміння понять «суб’єкт народної культури», «народна культура», «народне 
християнство», приходимо до висновку, що українське народне християнське мистецтво є результатом 
духовно-творчої життєдіяльності традиційного суспільства. Воно поєднує базові компоненти традиційної 
культури – мистецтво і релігію, відтворюючи образно-символічними засобами ідею надприродного 
(Бога) з світоглядних позицій народу. 
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А. КАМЮ І „ФІЛОСОФІЯ АБСУРДУ” 
 
Стаття присвячена дослідженню зв’язків творчості А.Камю з „філософією абсурду”. Роз-

крито філософський досвід осмислення феномена абсурду як відносно цілісної системи, що співіснує 
з іншими світоглядно-ціннісними концепціями. 

Ключові слова: “філософія абсурду”, абсурдна свідомість, бунт, свобода, жага. 
 
The article is devoted to the investigation of A.Camu’s connections with “philosophy of absurd”. The 

philosophical experience of understanding phenomenon of absurd as a relatively whole system which 
co-exist with other world outlook-value conceptions has been described. 

Key words: “philosophy of absurd”, absurd consciousness, riot, freedom, passion. 
 
Оптимістичні сподівання років перебудови, пов’язані із беззастережною вірою у непогрішність 

цього історичного моменту, поступово поступилися місцем песимістичним поглядам, викликаним 
зубожінням людей, втратою віри, якою часто маніпулювали, в гарантоване майбутнє, зломом 
апріорних схем існування. Виникає багато конфліктних ситуацій як у житті суспільства загалом, так і в 
житті окремої особистості, які неможливо збагнути, спираючись виключно на раціоналістичні концепції. 
Людину, не готову до примирення із беззмістовною стихією буття, не готову загубитися у безликому 
натовпі, поставлено в глухий кут.  

Один із шляхів, що дає можливість компенсувати стан занепокоєння свідомості, пропонує єв-
ропейська „філософія абсурду” – напрям думки, зародження якого повертає до часу загальної кризи 
столітньої давності на межі ХІХ – ХХ століть. 

Різні аспекти постановки проблеми абсурду в сучасній західній думці, пов’язані з відчуженням 
людини, нереалізованістю її призначення, феноменом смисловтрати, було розглянуто у філософських 
працях І.Бичка, В.Бичкова, К.Долгова, У.Еко, З.Какабадзе, Є.Коссака, Д.Кука, Н.Маньковської, Б.Маркова, 
Б.Парахонського, М.Поповича, А.Саті, В.Табачковського, Т.Тульчинського та ін. 

У контексті обраної теми інтерес становлять дослідження специфіки підходів до проблеми 
особистості в сучасній з філософії (Г. Атаманчук, Т. Гуменюк, Р. Данильченко, І. Кон, С. Кузнецова, 
Г. Тавризян та ін.). 

Безпосередньо питанням „філософії абсурду” А.Камю присвячено дослідження С.Великовського, 
Ю.Давидова, Р.Москвіної, К.Райди. 

Не можемо оминути працю Р.Фарсона „Менеджмент абсурду”, який, використовуючи терміни 
„філософії абсурду” збентеження, втрата рівноваги, бунт, розглядає абсурд як джерело і стимул до 
розвитку, або як „школу ударів долі”. 

Питання „філософії абсурду” розглядають сучасні теологи Дж.Вейз та ієромонах Серафім (Роуз).  
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Відтак, з одного боку, можна констатувати, що на сьогодні вже напрацьовано певний теоре-
тичний доробок щодо „філософії абсурду”. З іншого боку, про недостатність уже зробленого свідчить 
наявність цілої низки ще не вирішених питань. Так, ще не став об’єктом філософського аналізу такий 
аспект “філософії абсурду”, як процес її формування, чому і присвячена ця стаття. 

Найяскравішим вираженням роздумів людини над питаннями про сенс життя, про втрату цього 
сенсу, про неможливість вирватися із його пошуків, неможливість прориву до світу і до себе, став 
екзистенціалізм, що мав „форму забарвлених особистісною інтонацією вільних роздумів, позбавлених 
прагнення вивести весь зміст думки з єдиного загального принципу” [21, 9]. 

Існування (Dasein) шляхом „індивідуально-інтимних імпульсів”, шляхом вільного перебування у 
світі допоможе людині знайти і виявити свою самість (Selbst) – пише К.Ясперс. „Dasein” поза „Selbst” 
залишається існуванням „у певних межах, воно погоджується з усім, займає середню позицію, спря-
мовану проти всіх надмірних вимог і крайнощів... воно закликає до адаптації і вирівнювання” [21, 320].  

Позиція шляху, руху до „Selbst” перегукується з думками російського релігійного філософа 
С.Франка, висловленими у праці „Реальність і людина”: „Кожна людська душа ... має в собі самій ... в 
кожний момент свого життя свій апокаліпсис, своє перетворення, своє останнє завершення... не тільки 
трагізм і спокій гармонії поєднуються у людському дусі... Тут діє ще більш інтимний зв’язок, в силу якого 
сам трагізм є шляхом до тієї досконалості, в якій дух вперше виразно відкриває свою сутність” [17, 396-397]. 

Людина має знайти саму себе. „Буття-з-іншими”, – писав М.Гайдеггер, повністю „розчиняє 
свою присутність кожного разу у способі буття інших” [18, 126], де самість – екзистенційна модифікація 
людей як сутнісного екзистенціалу розпорошується. Тільки фактична екзистенція розуміє заклик 
совісті. Але така фактичність може і не відбутися. 

Екзистенціалістське сприйняття надало вирішального поштовху становленню „філософії аб-
сурду” і дало можливість розглядати абсурд як ситуацію людини.  

„Абсурдна свідомість”, на думку Ж.-П.Сартра, з’являється з усвідомлення людською 
особистістю того факту, що світ пояснень та розумних доказів і світ її конкретного існування – два різні 
світи. В існуванні немає причинності, закономірності: „Ніколи ніякого початку. Дні додаються один до 
одного поза будь-яким смислом... Час від часу підбиваєш частковий підсумок... А потім все знову йде 
як було, і ти знову складаєш години і дні. Понеділок, вівторок, середа. Квітень, травень, червень, 1924, 
1925, 1926” [16, 51]. І у того, хто це відчуває, настає нудота. Нудота від очевидності свого зайвого 
існування. Людина потрапила у цей світ випадково. Вона раптово розуміє: абсурдність має абсолютний 
характер, тому що все має подвійний смисл, руху практично немає. Єдина можливість виправдати своє 
існування – зайнятися творчістю, яка, можливо, допоможе „згадувати своє життя без огиди” [16, 176]. 

А. Камю, творчість якого несе відбиток душевної невлаштованості, вважав, що абсурд виникає 
на базі почуття безглуздості життєвої суєти, коли людина усвідомлює, що все не має сенсу, на заклик 
людини світ відповідає своєю „нерозумною тишею”. Абсурд – це суперечність у самому собі. 

Працюючи над „Міфом про Сізіфа”, філософ аналізує його ходу вниз, тому що саме тут Сізіф 
може вільно споглядати своє існування до моменту, коли знадобиться знову його фізичне зусилля. 
(І, пригадуючи афоризм Ніцше „Не висота, схил є щось жахливе”) [14, 103], можна допустити, що саме 
тут, на схилах гори, коли людина намагається збагнути себе, прагне визначити мету свого існування, а 
не тоді, коли вона котить свій валун угору, прикладаючи стільки фізичних зусиль, і настають сізіфові 
муки). Хоча, з іншого боку, будь-яка думаюча Людина, подібно до Сізіфа, має безкінечно піднімати на 
гору валун різноманітних питань, істин, власної долі, врешті-решт, і безкінечно губити той камінь. 

Вчинок Сізіфа абсурдний тому, що герой давньогрецьких міфів бере участь у процесі, який 
засуджує, але цей вчинок і особистісний, тому що він наполягає на відповідальності людини за її дії. 
Абсурд – це поштовх до руху людини, до неспокою, а значить і до життя. „Камінь продовжує котитися” 
[9, 152].  

А.Камю виводить три наслідки усвідомлення людиною абсурдності життя: бунт, свобода, жага – 
поняття, які належать до „загальних” і „безкінечних за обсягом” [2, 293-294].  

Бунт додає життю ціну тому, що він відновлює людину, її велич і гідність. Але найнезначніша 
поступка силам, ворожим людині, може призвести до найтрагічніших наслідків: зло, що спричиняє 
страждання одній людині, поступово стає колективною чумою. „Як тільки бунт, забувши про свої щедрі 
джерела, заражається злостивістю, він заперечує життя, прагне руйнування і примушує піднятися цілу 
когорту нікчемних заколотників, котрі безглуздо посміхаються... Він уже і не бунт, і не революція, а 
злість і тиранія” [9, 437]. Саме з такого бунту може народжуватися тероризм, пов’язаний із залякуван-
ням і фізичним насиллям, фанатизмом: „Силова діяльність не є безмежною. Вона має енергетичні, 
екологічні, фінансові та моральні ліміти. Виходячи за ці ліміти, діяльність перестає бути розумною, бо 
все розумне має межі; безмежною є тільки дурість” [11, 236-237].  

Зупиняючись на творчості Достоєвського, характеризуючи героїв „Братів Карамазових” та 
„Бісів”, А.Камю акцентує, що в цих творах поставлена проблема абсурду і в них є відповідь. 
Аналізуючи образ Кирилова, філософ підкреслює, що герой «Бісів» втілює ідею самопомсти за обра-
ження: „Інженер Кирилов десь проголошує, що він хоче позбавити себе життя, тому що „така його 
ідея”... Саме задля ідеї, задля якоїсь думки він ладен померти” [9, 141]. 
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Додамо до персонажів абсурду і „особливу людину” Рахметова з роману „Що робити?” 
М.Чернишевського. Переродження Рахметова в „особливу людину” з неприхованим синдромом істерії, 
яка „ніколи не говорить нічого, окрім того, що треба” [19, 224], почалося після зустрічі з Кірсановим. 

Вимагання вказівок щодо книжок, які слід прочитати, поєднувалось з поїданням яловичини для 
сили в м’язах. Хоч був він вихований на розкішному столі і мав тонкий смак, одягався бідно; хоч любив 
витонченість, читав тільки „самобутнє”. Після 22 років знайомився тільки з авторитетними особами і 
попри норми пристойності, приставав до них, аби вони призначили час для зустрічі, на якій обзивав їх 
„брехунами” або „паскудами”. Пам’ятний приклад з натиканням у повстю цвяхів вістрям вверх зі сло-
вами пояснення: „Проба. Потрібно. Неправдоподібно, звичайно; однак на всяк випадок потрібно. Бачу, 
можу” [19, 212]. 

Звичайно, з позицій сьогодення легше висвітлити зони, які М.Чернишевський, на думку 
В.Зеньківського, крайній матеріаліст, захисник свободи людини, її автономії, що щільно змикається з 
„розумним егоїзмом” [8, 136], тоді не контролював чи не міг контролювати. Тому це дає можливість по 
новому прочитати твір, головного героя якого – Рахметова-бунтівника – соціалістичний реалізм роз-
глядав як „справжнього героя епохи, перед яким вклоняється автор” [10, 473]. 

Підсумовуючи аналіз бунту, А.Камю вірить, що на краю мороку все ж неминуче світло, яке ми 
вже вгадуємо. 

Другий наслідок абсурду – свобода пов’язана з розвіюванням прагнень досягти поставленої 
мети життя, турботи про майбутнє: „До зустрічі з абсурдом звичайна людина живе прагненням досягти 
поставленої мети, турботою про майбутнє... Вона оцінює свої шанси, розраховує на подальші кроки, 
на свою пенсію або на роботу своїх синів. Вона ще вірить, що бодай чимось у її житті можна керува-
ти... – все це передбачає віру в свободу” [9, 109]. Вищою свободою є „свобода бути, котра єдина може 
закласти основу для істини” [9, 109], Але її не існує, адже Людина, яка притримувалася вимог досяг-
нення мети, стає рабою своєї свободи. Свобода означає сприймання реалій життя „без низькозорості 
закоханого – власне, в цьому полягає принцип визволення” [9, с.111], який міститься в абсурді, 
оскільки “абсурд повертає свободу вчинків і надихає на цю свободу” [9, 109]. Правда, вважає 
Дж.Голомб, на прикладі Калігули Камю демонструє провал негативної свободи, пов’язаної з гноблен-
ням іншої людини, свободи від етики, від суспільства людей, „що надихатиме суспільство шукати 
достовірність у контексті соціальної відповідальності” [23, 273]. 

Третій наслідок абсурду – жага зосереджується виключно на власних проблемах 
індивідуальності. Свої чесноти абсурд видобуває із „жалюгідного народження”, а саме з утоми від 
одноманітності, нецікавості, буденності. „Втома є врешті результатом діянь мимовільного життя, але 
водночас вона спонукає свідомість до руху. Вона її будить і заохочує до подальшої діяльності” [9, 79]. І 
від людини залежить, чи буде вона продовжувати свої будні, або остаточно пробудиться. „Звичайна 
„стурбованість” є першопочатком усього” [9, 79].  

Пошук відповіді на запит: навіщо живе людина, викликає відчуття неминучої випадковості її 
життя. Так абсурд розглядає людину в момент вивчення нею себе самої, в момент дії свідомості. 
„Черв’як сумніву” закрадається в душу людини, зникає ясність і довіра до життя, досвід стає поразкою, 
смерть стає безсумнівним фактом. 

Аналізуючи міф про Сізіфа, А.Камю виводить парадокс: треба погодитися, що життя не має 
сенсу, а потім – чинити опір цьому, в такий спосіб надаючи життю сенс. (Знаємо, що звертаємося у 
пошуках відповіді до глухої стіни – і все ж звертаємося).  

Вартість життя має цінуватися не через фабрикування його фальшивого бачення. У такий 
спосіб А.Камю робить вибір все ж на користь життя, а не самогубства. Для того, щоб зрозуміти абсурд, 
важливо зрозуміти, що все, що б ти не робив, не має ніякого значення. Дія сама по собі негероїчна. 
Героїчним є те, що людина це розуміє. Це деякою мірою перегукується із чотирма позиціями життя, які 
виводить Ортега-і-Гассет [6, 272-273]: 1) життя кожного – це моє власне життя; 2) людина, для того, 
щоб не загинути, повинна постійно щось робити; 3) кожну хвилину ми маємо вибирати: що зробити 
через хвилину. Тому перед людиною постійно постає образ дії, а значить – буття; 4) моє життя – не-
минуча відповідальність перед самим собою. Необхідно щоб те, що я роблю, мало якийсь смисл. 

Абсурдна людина сама робить свій вибір і відповідає за нього також сама перед собою своїм 
життям.  

Американський дослідник творчості А.Камю Девід Кук пише, що і в художній прозі А.Камю чітко 
показано, що створення стосунків між людьми є помилкою. Якщо люди навіть розмовляють однією 
мовою, все одно вони – самотні [22, 30].  

Через декілька десятків років Ж.Бодрійяр висловить солідарність з думкою А.Камю, 
підкреслюючи, що гіпотеза про спільництво людей є утопією, „оскільки чим більше речі прагнуть 
орієнтуватися на розуміння та універсальну гомогенізацію, тим більш насущною стає тема вічного не-
примирення, і чим менше ми осмілюємося аналізувати її, тим сильніше відчуваємо її незбориму 
присутність” [3, 206]. 

„Філософію абсурду” можна застосувати і до осмислення катастрофічності життя людини: аб-
солютизуючи безнадійність, як парадигму негативного сприйняття світу, вона повністю усуває 
багатоманітність життя. „Ампутуючи” здоровий глузд, позбавляючи людину логіки орієнтирів, абсурди-
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сти-філософи пропонують зустріч з таємницею, яка є позачасовою і позапросторовою. Цей стан може 
призвести до відчаю або духовного самогубства. Хоча в декого цей стан може і відродити рішучість 
мужньо продовжувати боротьбу, не лякаючись кінцевої темряви. І як це не дивно, саме такий стан мо-
же навіть у свій спосіб відродити гіпотезу, що за цим перекрученим світом, за непроглядною темрявою 
приховується світло і „ви дізнаєтесь, що пекло залишилось позаду [20, 130], існування людини 
продовжується. 

Єдиною можливістю зафіксувати свої дерзання стає для людини т в о р ч і с т ь, яка, на думку 
А.Камю (як і Ж.П.Сартра), є радістю абсурду: „Творити – це жити двічі” [11, 133].  

А.Камю зупиняється на аналізі такого літературного жанру, як роман, який, на його думку, є 
виявом найбільшої інтелектуалізації мистецтва. До авторів таких романів А.Камю відносить 
романістів-філософів Бальзака, Сада, Мелвіла, Стендаля, Достоєвського, Пруста, Кафку. 

Творчість складається із відчування самого себе і опису того, що людина бачить і переживає. 
Опис – останнє домагання абсурдного мислення: „Якби світ був прозорий, мистецтва могло б не бути” 
[9, 136]. 

Споглядаючи світ, вважає А.Камю, людина розуміє серцем і відчуває його, але марно намага-
тись пояснити ці почуття. У нас залишаються лише відчуття і безперервний заклик, що йде від неви-
черпного космосу. Так і мистецтво, що „живиться бунтом – творчим протестом проти існуючого чи вже 
створеного” [12, 141]; воно повторює теми, які існують в навколишньому і відбиває той момент, коли 
розмови припиняються і на поверхні з’являються абсурдні пристрасті. 

Для народження абсурдного твору повинна існувати ясна думка. Але ця думка має виявлятись 
тільки в тій формі, що задана їй інтелектом. Цей парадокс, пише А.Камю, пояснюється самим абсур-
дом. Твір мистецтва не може бути ані метою, ані смислом, ані втіхою для життя. Справжній твір мис-
тецтва завжди домірний людині. В цьому є одне з правил естетики.  

Дж.Голомб, дослідник творчості А.Камю, зауважує, що літературна творчість самого філософа 
має пряме відношення до ідеалу достовірності (автентичності). На відміну від Кьєркегора, який 
спокушає людей вірою, Камю заперечує трансцендентність, стоїть на позиції чіткої іманентності і 
запрошує всіх прожити життя шляхом бунтівного сприймання абсурдної долі. Герої Камю роблять 
екзистенціальний стрибок на вершину автентичності, вершину, додамо, яку можна розглядати певною 
мірою і в контексті акмеїзму, що має справу з феноменами зрілості, сили і мужності [5, 40-41]. 

Отже, „філософія абсурду”, яка існує у нетрадиційних для класичної філософії поняттях і 
термінах (афористичність, сюжетність, притчевість тощо), поєднуючи концептуальне і образне, стояла 
на тому, що люди, які вірять релігії та політичним ідеологіям, не живуть справжнім життям, воно для 
них – лише коридор від колиски до склепу. Подібне існування, на думку А.Камю, є не автентичним, 
воно анулює духовне життя людини сьогодні, робить її мандрівником.  

Позиція „філософії абсурду” виходить з того, що життя проходить тут, на цій землі, сенс життя 
– в самій людині. Така позиція суворої іманентності й утвердження автентичності людини поза будь-
якими „трансценденціями”, звичайно, дещо звужує розуміння буття як повноцінного перебування лю-
дини у світі. Але ця філософія розрахована на людину духу, яка може витримати ізоляцію і не 
поділяти думки колективу, може бути несхожою на інших. Це філософія людини, яка далека від 
конформізму, що породжується під тиском „суспільної думки”, але їй нелегко жити, адже вона на 
самоті розмірковує над своєю долею, сама несе тягар відповідальності. Відбувається це на фоні три-
воги, неспокою, відчаю і позбавляє будь-яких спроб пізнати інших: „Імовірно, що людина залишається 
для нас вічною загадкою і завжди зберігає в собі те щось, що вперто вислизає від нас” [9, 78]. 

„Філософія абсурду” відкидає „вгадування наперед”, плани на завтра і намагається спокусити 
людину життям без пошуків таких аутсайдерських смислів. Мірою свого просування по життю в часі, 
світ вислизає від людини, вона відчуває його віддаленість від неї і химерність. Усвідомлення цього є 
також першоджерелом абсурду. Звичайно, таке сприйняття життя екзистенційно дуже важке, оскільки 
пролягає через відчай. Але саме завдяки йому людина здатна стати вільною. Це – одна з головних 
ідей „філософії абсурду”. Н.Аббаньяно вважає, що і сьогодні „необхідно, аби людина уважно пригля-
далась до самої себе і реальності, де вона живе, і не шукала сховища в мріях про минуле, якого 
ніколи не було, або про майбутнє, якого ніколи не буде” [1, с.170]. 

Оперуючи маргінальними категоріями екзистенціалізму: відчай, вибір, абсурд, самотність, не-
нависть та ін., які, на думку В.Бичкова, складають рухливе поле паракатегорій [4, 81], Камю спробував 
„виробити таку філософію, яка могла б стати для людини духовною опорою та орієнтиром в складно-
му сучасному світі” [7, 365]. 

Абсурд, пише А.Камю, є наслідком розриву між устремліннями людини і зовнішнім світом. 
Енергетичний вузол несумісного, у розриві якого поразка на боці людини. Адже перед жахом смерті, 
ніщо, з погляду філософії А.Камю, не має значення: „В прихильності людини до життя прозирає щось 
набагато дужче, ніж усі убозтва світу” [9, 76]. Тому людина ухиляється від смерті засобами надії, 
сподівання, яке підносить життя. 

Почуття абсурдності „невловне”, але воно скрізь. Абсурд зникає разом зі смертю, але абсурду 
нема і поза світом. Тому А.Камю сутністю абсурду визнає зіткнення і безнастанну боротьбу між ото-
ченням і конкретною особистістю, людиною, яка нестабільна, але цілком індивідуальна, відчуває свою 
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смертність і не бажає підкоритися їй, розлучитися з життям. Саме це почуття примушує людину знову і 
знову підніматися вгору, бунтувати і виявляти жагу в найрізноманітніших, найнеймовірніших формах.  

Ця боротьба передбачає повну відсутність надії, непохитну відмову, незгоду і усвідомлюване 
незадоволення, коли, як писав В.Набоков, „... усе здається нудотним – і окуляри спритної бабусі, у якої 
наймаєш кімнату, і сама кімната з її брудно-червоним диваном, похмурим каміном, недоладними ва-
зочками на недоладних полицях, і звуки, що лунають з вулиці...”. 

І якщо В.Набоков продовжує: „Але до всього звикаєш, підладжуєшся, вчишся в чужому тобі 
підмічати прекрасне” [13, 339], то А.Камю вважав, що краса і велич мислячої людини полягає саме в 
тому, що така людина, роблячи виклик абсурдові, трагічно свідома того, що остаточно подолати вона 
його не зможе.  

Людина абсурду визнає боротьбу, не зневажає цілком розум і припускає ірраціональне. Її по-
гляд охоплює всі дані досвіду, і вона не схильна стрибати, не знаючи заздалегідь, куди. Вона знає од-
не: в її свідомості немає більше місця для надії. (Приблизно такої ж думки був і К.Ясперс, який вважав, 
що істинне, духовне життя народжується перед обличчям абсурдних ситуацій, які висувають перед 
людиною „останні запитання”. Тільки тоді починається істинне життя для людини).  

Отже, „філософія абсурду” – це напрям філософії, який розглядає людину у контексті її неми-
нучих стосунків зі світом, позбавленим смислу і ворожим людській індивідуальності. Відкриття 
особистістю своєї загубленості й осмислення цього явища породжує „абсурдну свідомість”, яка є нети-
повою формою мислення, здатною фіксувати абсурдність існування людини за зазначених умов сми-
словтрати і незнаходження себе. Рисами „абсурдної свідомості” є відчуття самотності, душевної 
невлаштованості у зв’язку з непрозорістю та ефемерністю життя і водночас готовність чинити опір через 
сумнів і боротьбу, через покладання сенсу життя насамперед в автентичності власного існування людини. 
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УДК 130.122/124.5 Анатолій Іванович Яковенко 
старший викладач Східноукраїнського  

національного університету імені В. Даля 
 

БІБЛІЙНА ГНОСЕОЛОГІЯ Г.С. СКОВОРОДИ 
 
У статті, спираючись на центральну ідею “серця” в українській філософській традиції 

Г.С. Сковороди, обґрунтовується думка про те, що “серце” опосередковує в людині очищення, праг-
нення до перетворення душі, самозречення й позбавлення від самозвеличення та має своїм 
об’єктом насамперед сердечне життя людини, що знаходило своє підтвердження щоденним при-
кладом безкорисливого й самовідданого служіння українського філософа ідеалам добра.  

Ключові слова: серце, істина, буття, пізнання. 
 
In the article, based upon the central idea of “heart” in the Ukrainian philosophical tradition of 

G.S.Skovoroda, the idea is substantiated that in a man “heart” mediates purification, aspiration to soul trans-
formation, renunciation, and deliverance from self-exaltation and, foremost, as the object, it has the human 
cordial life which found the confirmation in the daily example of unselfish and selfless service to the ideals of 
the good of the Ukrainian philosopher. 

Key words: heart, truth, life, cognition. 
 
Творчість українського філософа Г.С.Сковороди на сьогоднішній день залишається не достатньо 

представленою у вітчизняному релігієзнавстві. Нині, коли основні положення християнської гносеології, 
онтології, антропології обговорюються і застосовуються на практиці не лише в межах християнства, а 
й трансформуються в нехристиянські інваріанти, постає нагальна потреба релігієзнавчого дослідження 
християнської гносеології – як основної і першопочаткової для християнства – в її філософсько-
релігієзнавчому контексті, а також систематичного аналізу християнської гносеології Г.С.Сковороди. 
Специфікою релігієзнавчого дослідження християнської гносеології Г.С.Сковороди є не витлумачення 
христології, а аналіз її ролі для загальнохристиянської парадигми, що є нагальною потребою для на-
шого сучасного українського суспільства в світлі наказу №437 від 26.07.2005 року Міністерства освіти і 
науки, згідно доручення Президента України від 08.07.2005 року №1-1/657 „Щодо подолання морально-
духовної кризи суспільства”.  

Культурні виміри української національної свідомості, особливості духовних пошуків особистості 
та релігійні вияви національного буття українців представлені в працях А.Баканурського, Є.Бистрицького, 
В.Горського, О.Кирилюка, А.Колодного, С.Кримського, В.Малахова, Б.Парахонського В.Шинкарука та 
інших. Значна увага в сучасній історико-філософській та релігієзнавчій літературі приділяється також 
розгляду окремих етапів розвитку релігійно-філософської думки в Україні, які репрезентують характерне 
для них бачення проблематики духовного буття особистості. Аналіз розвитку релігійно-філософської 
думки в Україні в контексті аксіології християнської культури здійснюється в працях С.Аверинцева, 
Є.Анічкова, С.Бондаря, Т.Голіченко, Т.Горбаченко, В.Горського, митрополита Іларіона (І.Огієнка), В.Колесова, 
А.Молдован, М.Поповича, Б.Рибакова, В.Федотова.  

Ціль статті – на основі філософсько-релігійного аналізу біблійної гносеології Г.С.Сковороди 
виявити особливості розвитку вчення про пізнання Григорія Сковороди як способу актуалізації людиною 
духовно-творчих вимірів свого буття. 

Філософ Г.С.Сковорода питання про творення людини як особистості нерозривно пов’язує із 
моральною творчістю втілити добро і тим самим реалізувати образ Бога в людині на противагу її егоїс-
тичному ”Я”. Спираючись на центральну ідею “серця” в українській філософській традиції, Г.С.Сковорода 
обґрунтував думку про те, що “серце” опосередковує в людині очищення, самозречення, і позбавлення 
від самозвеличення має своїм об’єктом насамперед сердечне життя людини. „Здоров’я тіла не що інше 
є як світ тілесний, а світ сердечний є жвавість і здоров’я душі, а як здоров’я народжується після очи-
щення з тіла шкідливої й зайвої мокроти, матері всіх хвороб, так і серце, очищене від підлих мирських 
думок, що турбують душу, починає бачити прихований усередині себе скарб щастя свого” [6, 259]. 

Вчення про пізнання Григорія Сковороди можна було б назвати „піснею про щастя”, оскільки 
такі поняття, як прагнення до знання, володіння істиною й отримання щастя, складають єдиний ряд 
ідеалів, які освітлюють життя людини. Неможливо в його вченні виокремити процес пізнання від пошуків 
душевного спокою й веселого настрою. Істина й щастя – це найвищі цінності людського роду. В „Ізра-
їльському змії” Сковорода писав: „...Нам можна сказати, що в одній істині живе дійсна солодкість, і що 
одна вона животворить серце наше, що володіє тілом” [6, 320]. Ті ж думки він висловлює в „Кільці”: 
„Немає солодше й веселіше істини, яка веде душу, і немає сумніше як тьма незнання...” [6, 307]. 

До дійсного знання людина повинна прагнути все життя, ні на хвилину не припиняючи пізнавати 
таємниці світобудови, а оскільки між поняттями „істина”, „дійсна людина” і „Бог”, Сковорода ставить 
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знак рівності, ми можемо стверджувати, що його вчення про пізнання – це опис шляху досягнення щастя 
через самопізнання й отримання істини. „Одна праця в обох цих – пізнати себе й зрозуміти точну лю-
дину... адже дійсна людина і Бог є тотожні” [6, 92]. У „Асхані” він висловлює ті ж думки: „Знаходження 
Господа є бачення початків, бачення початків є знання самого себе в собі. Нехай усвідомиться це в 
серці твоєму” [6, 136]. 

Процес пізнання завжди розпочинається з вивчення зовнішнього матеріального світу, того, що 
ми помічаємо навколо себе. Проте „зовнішність” є лише „тінь істини”, і за матеріальним світом прихо-
ваний справжній світ: „І так, якщо щось дізнатися хочеш... в істині, угледь раніше в плоті, тобто в зов-
нішності й побачиш на ній відбиті сліди Божі, безвісні, що таємні премудрості її відзначають...” [6, 309]. 
Проте ні „зовнішності”, ні відчуттям людині довірятися не слід, бо „ніколи ще не бувала видимість іс-
тинною, а істина видимістю” [6, 92]. На доказ своїх ідей філософ наводить приклад з дзеркалом: якщо 
оточити себе тисячею дзеркал, то зображення, яке ми побачимо, не дасть уявлення про нашу суть – 
внутрішній духовний світ. Тому від вивчення матеріального світу людина неминуче приходить до пі-
знання свого внутрішнього світу або самопізнання. „Якщо хочете виміряти небо й землю, моря, пови-
нні по-перше виміряти самих себе ... власною мірою...” [6, 87]. Отже, перший крок до досягнення 
істини й основний предмет пізнання становить самопізнання, оскільки „всіх наук насіння всередині 
людини приховується, тут їх джерело приховане” [6, 257]. 

Від інших релігійних мислителів цього періоду Сковороду відрізняє тверде переконання в 
принциповій пізнаваності світу, для нього не існує таємниць, які неможливо було б розкрити: „Усяка 
таємниця має свою викривальну тінь”, – стверджує він у „Кільці”. Більше того, за вченням філософа, 
не існує меж пізнання, його меж. Сковорода закликає в „Асхані”: „Перебирай Усе. Вивідуй закутки. Ви-
мацуй усі потайники. Прислухайся”. За вченням Григорія Савовича, побачивши роздвоєність буття, 
знайшовши в собі духовну суть, людина вступає в новий стан. Ковалінський передає його опис так: 
„Коли людина виходить з кола зарозумілості, мимовільності, самолюбності своєї, шануючи все те зем-
лею постою, непрохідною й безводною, тоді дух святий займає всі почуття її... тоді високе пізнання й 
розуміння в міру розташування внутрішнього й зовнішнього виникає з осереддя всіх речей” [6, 11]. 
Шлях до істини розпочинається з віддалення від мирських радощів і жалю, Треба знищити в собі „за-
розумілість”, „самовільність”, „самолюбність”, тобто егоїстичні схильності. Крім того, не варто, на дум-
ку Сковороди, зазнавати прихильності до певного місця, до людей, речей. Тільки звільнившись від пут, 
що пов’язують зі світом і зосередившись на шуканнях істини, людина досягає такого стану, який мож-
на було б назвати одухотворенням або проясненням. 

Метою пізнання, за вченням Сковороди, є досягнення єднання з Богом. Таке сходження до бо-
жественної істини ускладнює процес пізнання, оскільки вимагає від людини дотримання багатьох 
умов: недостатньо простого прагнення до знання, гносис передбачає роботу над собою, етичне очи-
щення, постійний контроль над почуттями, думками й справами, те, що в православному богослов’ї 
називається „робота” і становить необхідну сходинку в просуванні до істини. „Робота й споглядання в 
християнському пізнанні одне від одного невіддільні: пізнання є особистий і свідомий досвід речей ду-
ховних, воно гносис... Святий Максим Сповідник говорить, що споглядання без роботи, теорія, не під-
кріплена практикою, нічим не відрізняється від уяви, від ефемерної фантазії”, – пише В.Лосський у 
„Нарисі містичного богослов’я східної церкви” [5, 153]. 

Робота – це діяльність, але діяльність у розумінні очищення серця, безперестанної свідомої 
практичної роботи над собою. „...за словами святого Ісака Сиріна, „саме життя розуму є справою сер-
ця, чистота серця повертає розуму цілісність споглядання”. Отже, діяльне життя – робота – полягає в 
очищенні серця...” [5, 153]. Переборення в собі всього мирського – відхід від світу, до якого закликає 
Сковорода, показує, що поняття „світ” він наповнює змістом, відповідним православній аскетиці, для 
якої світ – це сукупність пристрастей, а відмова від світу є входження душі в саму себе й повернення 
спільності з Богом. 

У „Нарисі” філософ пише про те, що для пізнання необхідний душевний спокій, який закриває 
людину „від заколоту почуттів, сперечання мов, світлових думок”. Одному з батьків східної церкви, 
Григорію Богослову належать такі слова: „Бо для мене над усе здається краще ніби замкнувши почуття, 
відмовившись від плоті й світу, без крайньої потреби не торкаючись ні до людського, розмовляючи з 
самим собою і з Богом, жити вище видимого...” [2, 104]. Василь Великий вважав, що з „обуреним серцем” 
ніколи не можна підходити до пізнання, раніше слід „здійснити довершену безмовність у потаємному 
сховищі порад серця” [6, 68]. 

В.Лосський у „Нарисі містичного богослов’я Східної церкви” описує процес з’єднання людини з 
Богом через сприйняття тваринною природою нетваринного божественного світла, де світло – це зо-
всім не алегорія, а реальність, досяжна в містичному досвіді: „Це світло або осяяння можна визначити 
як видиму ознаку Божества, божественних енергій і благодаті, у якій пізнається Бог. Це світло не інте-
лектуального порядку, яким буває іноді осяяння розуму, узяте в алегоричному або абстрактному ро-
зумінні. Це також не реальність чуттєвого порядку. Проте це світло наповнює одночасно розум і 
почуття, відкриваючись усій людині, а не тільки одній її здібності” [5, с. 166]. 

Для Григорія Сковороди, який спирався на православне богослов’я, істина пізнавана завдяки 
тому, що Бог відкриває себе світу, повідомляє про себе через божественні енергії або „промені Божес-



Філософія  Полянська В. І. 

 22 

тва”, які пронизують світ і дані в містичному досвіді як „світло, що в пітьмі стихій світиться” [6, с. 312]. 
Слова „Бога називають світлом не за його істотою, але за Його енергією” цілком могли б належати 
Сковороді, але вони сказані ще в ХІV ст. Григорієм Паламою в контексті суперечки про Фаворське сві-
тло, по суті справи, суперечки, що визначила подальшу долю розвитку богословських суперечок на 
християнському Заході й християнському Сході [5, 164-169]. 

Православ’я пішло шляхом сприйняття Бога як Бога одкровення, досяжного в містичному до-
свіді, західне богослов’я, що не визнало реальності Фаворського світла, стало спадкоємцем ідей Фоми 
Аквінського. В.Лосський наводить слова Григорія Палами, що відображають суть цього вчення: 
„...(людина) яка одержала в благу долю божественні енергії, сама є ніби Світло, і зі Світлом перебуває 
й разом зі Світлом свідомо бачить те, що без такої благодаті приховано для всіх, піднісшись не тільки 
над тілесними почуттями, але й над усім, що нам відоме... бо очищені серцем бачать Бога, Який, бу-
дучи Світлом, вселяється й відкриває Себе тим, хто любить Його...” [5, 168]. 

Якщо взяти до уваги православне вчення про Фаворське світло й про серце як про орган, що 
його сприймає, то стає зрозумілою наполеглива вимога Сковороди очистити „плотське кам’яне серце”, 
знайти „внутрішнє дійсне око” для пізнання або „бачення” істини. Крім того, у діалозі „Потоп Зміїв” 
український філософ подає опис світла, яке явилось апостолам на Фаворі [6, 524-527]. 

Істина або таємниця світу – це Бог, тому поняття „істина” й „божественна істина” для Сковоро-
ди тотожні. Бог трансцендентний світу, але божественна благодать розлита у світі, і він являє себе 
світу через божественні промені, божественне світло. Це світло здатне сприймати людина, яка досяг-
ла просвітленого стану, яка пройшла духовне очищення, таким чином, в акті пізнання тваринне ство-
ріння з’єднується з нетваринним буттям. „Примусити себе належить і дати місце в серці нашому 
Божому слову, яке пам’ятаємо. Якщо благодать повіє на нас, тоді все нам простим і прямим здасть-
ся...” [6, 95]. 

У цій концепції знання істина не належить ні до інтелектуальних категорій, ні до чуттєвих, істи-
на не є відповідність наших знань предмету пізнання, вона є особливого роду реальність. Істина – он-
тологічна й вкорінена в самій сутності буття. „Являючись, Істина за обличчям фігур своїх ніби їздить 
ними. А вони, підносячись у тонкий Божества розум, ніби вземлюються від землі й, досягнувши до сво-
го Начала, ... відпадають...” [6, 363]. У „Кільці” мислитель запитує вустами одного з учасників діалогу: 
Що є істина? і відповідає: „Що є Вічність? Те, що Істина. Що є Істина? Те, що пречисте, нетлінне і Єди-
не. Те, що скрізь, завжди в усьому є” [6, 295]. Тому для Сковороди процес пізнання перетворюється на 
пошук шляху до істини, і цей шлях пролягає через серце, оскільки лише воно здатне сприймати „не-
тваринне світло”. 

За вченням Сковороди, істина може й повинна бути сприйнята „внутрішнім оком”, тому про-
блема пізнання не є з’ясування питання про вплив наших пізнавальних здібностей на результат пі-
знання, а пошук тих умов, за яких можливе залучення до істини. Головною умовою й стрижнем 
пізнання є віра. Сковорода першим у українській філософії не тільки описав віру як найвищий тип пі-
знання, але й спробував метафізично обґрунтувати цю ідею. 

Сила віри полягає не лише в тому, що вона освітлена богом. Віра або впевненість у реальності 
вищих істин робить знання „прямим і простим”, тобто дає безпосереднє знання про предмет. „Знай же, 
що віра дивиться на те, що порожнє твоє око бачити не може... істинна людина має істинне око, яке 
бо, минувши видимість, убачає під нею новину й на ній спочиває, для того називається вірою. А віру-
вати й покладатися на що, як на тверду основу все те одне” [6, 83]. Таку ж ідею у ХХ ст. висловив 
С.Булгаков у творі „Світло невечірнє”: „Віра є акт свободи, безумства, любові й відваги, це є закидання 
кінця життєвої нитки в небо, в упевненості, що він повисне там без жодного закріплення” [3, 33].  

Лише єдність розуму, почуттів і містичного релігійного переживання в акті віри, за вченням 
Григорія Сковороди, може привести до істини. Без сердечної уваги розум безсилий у пізнанні, але й 
без розуму серце не здатне побачити світло істини, лише поєднання розуму й серця, наповненого дій-
сною вірою, здатне до сприйняття „божественного світла істини”. Таким чином, у вченні Григорія Са-
вовича виникає ідея цілісного знання. Отримання істини людиною можливе лише в акті цілісного 
знання, де злиті розум, почуття й щира віра. Відсутність одного з цих моментів у процесі пізнання по-
збавляє дух цілісності робить процес збагнення істини неможливим.  

З ученням про віру як про головну умову пізнання й про серце – орган пізнання – пов’язане й 
учення Сковороди про пам’ять. У притчі „Вбогий жайворонок” мислитель задається питанням: „Що бо 
є дивніше за пам’ять, яка вічно весь світ створює, насіння всіх тварюк у надрах своїх зберігає вічно, 
дивиться єдиним оком, пройшла й майбутні справи, як теперішні?” [6, 487]. І сам дає відповідь: 
„Пам’ять є невсипуще сердечне око, яке бачить усю твар, сонце, яке не заходить й освічує всесвіт...” 
[6, с. 488]. 

Пам’ять, як і здатність пізнання взагалі, залежить від чистоти віри й від вищої божественної 
благодаті, що дарується людині. „Скажіть мені, гості мої, що є пам’ять? Мовчите? Я ж вам скажу. Не я 
ж, але благодать Божа в мені... Що є пам’ять? Є беззабуття... беззабуття ж є істина. Яка істина? Ця 
істина Господня...” [6, с. 487]. Відтак, суть пам’яті полягає в здатності зберігати істину. Пам’ять замикає 
коло найважливіших знарядь пізнання, вона утримує все те, що „прозріли” серце й розум, збирає всі 
знання воєдино і є вічною хранителькою істини. 
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Не всяке знання, не всяка наука, за вченням мислителя, є істинними, вони вимагають до себе 
настороженої уваги, оскільки містять не тільки користь, але й шкоду. Сковорода негативно висловлю-
ється про самовпевненість сучасних йому вчених, які відкидали мудрість предків і вірили у всесилля 
наукового знання. „А якщо мій молокососний мудрець зробиться двох або трьох мов папугою, побува-
вши в знатних компаніях і в славетних містах, якщо озброїться арифметикою й геометричними куба-
ми, пролетівши кілька десятків любовних історій і цивільних, і переглянувши певну кількість 
коперниканських пілюль: колись Платони, Солони, Сократи, Піфагори, Цицерони й уся старовина суть 
одні лише мітелки, що над поверхнею землі літають у порівнянні нашого пишномовного орла, що до 
нерухомих сонць злітає й усі на океані острова перерахував...” [6, 250]. 

Сарказм Сковороди в „Кільці” виливається в „Благородному роді” в настороженість і попере-
дження про небезпеку знання, не пов’язаного з релігійно-етичними ідеалами: „Яка користь ангельська 
мова без доброї думки? Який плід тонка наука без серця благого?... Подивімось ... на весь рід людсь-
кий. У них науки як на торжищах... киплять і метушаться... вони суть хижі птахи, які не стриманіші від 
моря, небезпечніші за африканські піски...” [6, 465]. 

Побоювання українського мислителя в контексті історичної й культурної реальності Росії ХVІІІ 
ст. цілком зрозумілі. Західна система освіти, західна культура й наука становили реальну загрозу існу-
вання національної культури Росії. Крім того, Сковорода був переконаний у нероздільності істинного 
знання, етичних принципів і віри. Філософ протиставляє поняття „вченості” й „мудрості”: „Учений дуже 
багато жере. Мудрий же мало їсть із смаком. Ученість – прожерливість та ж. Мудрість же і смак є те 
саме. Немає кращої користі як користь душевна. Користь душевна є лікування, їжа й здоров’я серцю” 
[6, 395]. 

Немає на світі більш нещасної людини, ніж та, що „входить у неспоріднену стать”, тобто ви-
вчає науки, до яких немає здібностей, займається справою чужою й нецікавою, спілкується не із спо-
рідненими душами. Тому найперший обов’язок людини по відношенню до самої себе – пізнання своєї 
спорідненості, свого життєвого призначення через самопізнання й прислухання до внутрішнього голо-
су: „Боже ім’я і єство його є те саме. Того ради велить вникнути всередину собі й слухати наставника, 
який ясно все показує. І це тобто з Богом щасливо вступити в звання, коли людина не за своїми при-
мхами й не за чужими порадами, але, вникнувши в саму себе й послухавши Святого Духа, що живе 
всередині й кличе її, наслідуючи таємний Його помах, приймається й дотримується тієї посади, для 
якої вона у світі народилась, самим Усевишнім до цього зумовлена” [6, с. 321]. 

Учення про „споріднене існування” надає завершеності уявленням Сковороди про сенс і при-
значення людського життя, його концепції „цілісного знання”. Адже завдяки збагненню й здійсненню 
своєї спорідненості людина реалізує принцип загального гармонійного існування. Етичні ідеї мислите-
ля вбирають у себе всі характеристики містичного світосприймання. О.Ф. Лосєв у статті „Російська фі-
лософія” так описує цей взаємозв’язок: „Усе це – не лише мораль, але також релігія й містика. 
Містичний характер виявляється й у його практичній моралі, основне поняття якої відповідність. Щастя 
полягає у відповідності, у дотриманні власної природи, у творенні, у роботі над самовизначенням у 
житті, у тонкій сприйнятливості велінь свого духу, у щасті переживати власне „Я” [4, 200]. 

Самовдосконалення не закінчується лише на внутрішньому самопізнанні, воно передбачає 
моральну „роботу”, тобто виховання християнських чеснот і дію – практичне перетворення світу. Сло-
во й справа для Сковороди невіддільні. Релігійні й філософські повчання не мають цінності без їх вті-
лення в життя. Тому образ філософа, духовного наставника й проповідника в його вченні зливаються 
в єдиний образ учителя, який направляє своїх учнів власним життєвим прикладом. Дослідники філо-
софії Григорія Савовича О.І. Абрамов та О.В. Коваленко побачили в його світогляді межі православно-
го подвижництва, старецтва, принципи ненаживання, розвинені Нилом Сорським [1]. Для Сковороди 
дійсно дуже близькою є ідеологія „безсрібництва”, прагнення до перетворення душі, що підтверджу-
ється щоденним прикладом безкорисливого й самовідданого служіння ідеалам.  
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ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНОГО  
ВИЗНАЧЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ОЦІНОК 

 
У статті розглядається поняття раціональності в мистецтві. Проаналізовано альтерна-

тивне вирішення цього питання як форми чуттєвого узагальнення. Раціональний момент есте-
тичної оцінки уявляється як можливість осмислення емоціонального ланцюга, який супроводжує 
процес не тільки художньої творчості, а й процес естетичної оцінки результатів цієї діяльності. 
Раціональність естетичного проявляється зазвичай у закономірностях створення і послідуючого 
сприйняття та оцінці витворів мистецтва на основі певних критеріїв оціночної діяльності. Визна-
чення критеріїв оцінки явищ і предметів дає теорія мистецтва, естетика і художня критика як 
форми існування раціонального в мистецтві.  

Ключові слова: раціональна сфера, раціональність, раціональність естетичної оцінки, худож-
ній канон, критерії естетичної оцінки. 

 
In article the analysis of consideration of concept rationality in art is undertaken. The alternative 

decision of this problem as expediency and the form of sensual generalization is analyzed. The rational mo-
ment of an aesthetic estimation is presented as possibilities of judgment of emotional chains which accom-
pany process not only art creativity, but also process aesthetic оценивания results of this activity. Rationality 
of the aesthetic is shown more often in laws of creation both the subsequent perception and an estimation of 
a work of art on the basis of certain criteria of estimated activity. Definition of criteria of an estimation of the 
phenomena and validity subjects is given by the art theory, aesthetics and the art criticism, as forms of exis-
tence rational in art. 

Key words: rational sphere, rationality, an aesthetic estimation, rationality of an aesthetic estimation, 
an art canon, criteria of an aesthetic estimation. 

 
Соціальна регуляція у своїй сутності є емоційною регуляцією поведінки людей. Її сенс стано-

вить управління людською поведінкою через формування та створення певних типових або стереоти-
пних чуттєвих станів людини, які стимулюють рух людей залежно від доцільності їхнього спрямування. 
Соціальні інститути є тими засобами, які керують соціальною поведінкою людей у суспільстві та мають 
винятковий механізм, який становить естетичну сферу. Не піддається сумніву неможливість відокрем-
лення соціальної активності від естетичного оформлення. Як невід’ємний елемент духовно-практичної 
та інтелектуальної діяльності естетичні процеси наскрізь пронизують всі сфери соціального життя.  

Наголос на емоційній характеристиці естетичних процесів простежується в більшості психоло-
гічних теоретичних концепцій (Гальперін, Гольдентріхт, Леонтьєв та ін.). Також наголошується відмін-
ність естетичної сфери, як власне чуттєвої, від сфери раціонального мислення як понятійного 
мислення. З цієї точки зору, раціональна сфера зазвичай асоціюється з розумністю, порядком, організо-
ваністю, тоді як емоційна представляє повну протилежність. Використання логіки руху в процесі мис-
лення є зрозумілим, що не говорить про структуру емоцій та почуттів. Винятковим в останньому 
випадку є спеціальні мистецтвознавчі дослідження. Однак це уявлення є дещо хибним і може ввести в 
оману, оскільки «є підстави вважати, що … саме мислення може протікати вільно, невизначено та не-
передбаченим чином, тоді як емоції підкоряються досить жорстко визначеним причинам, будучи зовсім 
«несамостійною» ланкою в ланцюжку причинних зв’язків» [1, 353]. До того ж слід зауважити, що певна 
новизна, творчість та оригінальність притаманна саме продуктам розумової діяльності, на відміну від 
продуктів, створених емоціями, про що говорить їх стереотипний характер та певна шаблонність. 

Метою статті є, по-перше, визначення поняття раціональності в естетичній сфері, по-друге, ви-
значення раціонального моменту естетичної оцінки та його ролі у здійсненні оціночного процесу. В 
межах означеної мети видається доцільним вирішити низку взаємопов’язаних питань, серед яких ви-
значення понять раціональності, раціонального моменту естетичної оцінки та виділення сфер теорії 
мистецтва, естетики та критики як форм існування оцінки та її раціональності. 

Особливе місце в розумінні раціональних закономірностей має поява теорії мистецтва, що 
знаменує певний перехід з одного рівня розвитку засобів та способів художньої творчості на якісно 
новий, оскільки відбувається поступове вироблення художніх канонів, яке передбачає поборення його 
недоліків. Недоліки художнього канону полягають в наступному: «закріплюючи в логічних абстракціях 
найбільш суттєві елементи змісту та способи їхнього художнього оформлення, канон суттєво обмежував 
творчі можливості художника, хоча й надавав йому деяку свободу в межах передбачених правил» [2, 126]. 
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Поряд з отриманою свободою мистецтво отримало й ті межі, виходячи за які воно ставало не 
канонічним, а індивідуальним, завдяки майстерності художника, оскільки необхідною умовою свободи 
творчості є самостійна діяльність митця. Необхідно було знайти спосіб обійти ці межі, не порушуючи 
загальні правила створення твору мистецтва. Зовсім відмовитися від канону не можна, оскільки він 
давав основи творення. Проте індивідуальність художника найширше проявлялася не лише в змісті, а 
й у формі твору. 

Дедалі частіше новий зміст твору мистецтва став уособлювати втілення певних емоційних оці-
нок митця з огляду на соціальні процеси, і саме в них шукати відповіді на невирішені питання, за до-
помогою різних засобів виразності та образності. Потреби суспільства давали широкі можливості для 
естетичних оцінок суспільних процесів як явищ та прикладів сюжетів для створення художнього твору. 
Нові соціальні почуття дають поштовх для пошуку нових способів організації творчої діяльності, для 
виявлення нових закономірностей побудови структури твору, матеріального оформлення та засобів 
концентрації уваги реципієнта.  

Теорія мистецтва поступово стає не єдиною формою раціонального в мистецтві, оскільки по-
ряд з нею з’являються та плідно функціонують естетика та художня критика. Ці дві форми раціональ-
ного в мистецтві дають змогу здійснюватись естетичній оцінці як такій через особливі механізми 
взаємодії мистецтва та реципієнта, що спричиняє саме визначення естетичної оцінки художнього тво-
ру за допомогою оціночного судження. Всі три форми раціонального в мистецтві, що проявляються у 
естетичній оцінці, залежать від художньої практики, оскільки мають доступ до естетичної свідомості у 
вигляді емоційних оцінок суспільних явищ з практичного досвіду. Незамінним у цьому процесі є худо-
жній канон як «раціонально усвідомлена формула зв’язку естетичних абстракцій (художніх деталей), 
які «штучно» замінюють реальні властивості дійсності та викликає на умовно-рефлекторній основі 
складні комплекси естетичних (тобто «штучно» викликаних) переживань, відповідних соціально-
практичній значущості ілюзорно відтворюваних явищ людського життя» [2, 140]. 

Втім, якщо канон дає можливість художнику отримувати певну свободу вибору, то він зовсім 
виключає суб’єктивне сприйняття світу художником, адже орієнтується на певний ланцюжок емоцій, 
що складають емоційну оцінку явищ оцінюваної дійсності. Завдяки цьому естетична оцінка містить в 
собі вимір раціональності, як співвідношення мети та засобу, що мають об’єктивований характер. Від-
повідність естетичної оцінки, що ґрунтується на певному ланцюжку емоцій, художньо втіленому фраг-
менті соціальної практики має раціональний характер. У ній міститься те підґрунтя здійснення 
естетичної оцінки на основі критеріїв, що виносить художня критика для здійснення мистецтвознавчої 
оцінки художнього твору. 

Художник орієнтується на закріплені в теорії об’єктивні норми естетичного мислення, що скла-
лись протягом історичного розвитку суспільства. Він спирається на максимально адекватну емоційно 
стійку оцінку почуттів людини, а саме на втіленні цієї оцінки в творі мистецтва. Відтак дійсний зміст 
творчої свободи митця складає пошук естетично значущих та об’єктивно зумовлених оцінок явищ та 
предметів навколишньої дійсності, суспільного життя людства. Винахід аксіологічної раціональності 
естетичної оцінки здійснює вплив на розвиток не лише мистецтва самого по собі, а й на теорію мисте-
цтва в цілому. Якщо вміло поєднати історичну еволюцію засобів художньої творчості та раціональність 
естетичного мислення, то можна визначити дійсний вплив теоретичних розробок в сфері засобів мис-
тецтва на втілення художніх задумів митця, як плодотворне й таке, що збагачує та розширює палітру 
засобів художньої виразності. 

Втім, не слід забувати, що принципово нові ідеї щодо змісту та форми твору мистецтва 
з’являються лише завдяки появі нових естетично-емоційних оцінок соціальних процесів, що поступово 
оформлюються в естетичні ідеали. Здорова творча діяльність передбачає певну залежність від здійс-
нення естетичних оцінок нових соціальних явищ, її розвиток можливий на шляху прогресу за умови 
пошуку нових емоційних ланцюжків, що відповідають певним явищам дійсності, нових почуттєвих 
структур на основі вже знаних правил. Відтворення заданих умов надає майстру натхнення, що відо-
бражається в його творах, завдяки його новаторству у сфері естетичного, підборі та визначенні дійсної 
естетичної значущості певного суспільного явища. 

Теорія мистецтва стає тією складовою художньої творчості, яка дає змогу художнику відтвори-
ти не природну красу як таку, наприклад, фотографія, а навпаки мати за мету більш складний емоцій-
ний вплив на естетичну свідомість людини, показати утилітарно значущі предмети з точки зору 
естетичного їх втілення. Використання правил теорії мистецтва дає широкі можливості для досягнення 
відповідності змісту та форми в творі мистецтва, його емоційного впливу на психіку людини задля ви-
кликання емоційного сприйняття раціональної дійсності через сферу прекрасного. 

Якщо спиратись на типологію інтерсуб’єктивності К. Хюбнера, то можна виділи й типологію ес-
тетичних оцінок, що будуть ґрунтуватись на цій типології. Зрозуміло, що інтерсуб’єктивність визнача-
ється, як загальнозначущість, яка забезпечує продуктивну інтелектуальну комунікацію, через яку, в 
свою чергу, проявляє себе раціональність. Згідно з семантичною інтерсуб’єктивністю, естетичні су-
дження будуються на основі ясності та загального розуміння понять; емпірична інтерсуб’єктивність 
стає основою для появи естетичних суджень заснованих на будь-яких висловлюваннях, що підкріплені 
емпіричними фактами та є безперечними для усіх учасників дискусії; логічна інтерсуб’єктивність пе-
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редбачає будування естетичних оцінок на основі логічних висновків; операціональна інтер-
суб’єктивність ставить естетичну оцінку в межи ясності та відтворення певних зразків діяльності, яка 
таким чином стає залежною від практики; нарешті, нормативна інтерсуб’єктивність передбачає вине-
сення суджень на основі зрозумілості та загальній згоді відносно правил поведінки, проте це стосуєть-
ся лише естетичних оцінок, що мають в змісті моральний аспект. В цілому інтерсуб’єктивність стає 
основою раціональності естетичної оцінки будь-якого явища або предмета дійсності. 

Проте не слід забувати, що раціональність та розум, як її основа спрямовує всю свою силу на 
самого себе і таким чином його судження, які б вони загальні не були повинні бути піддані критиці, що 
передбачає перевірку досвідом. Отже раціональність естетичної оцінки визначається та реалізується 
завдяки критиці розумової діяльності. 

Завдяки Т. Куну стає зрозумілим, що раціональна критика – це критика при опорі на підстави, 
що не підлягають критиці (така критика має місце тоді, коли ставляться під питання приватні дії або 
компетенція оцінювача, а не підстави його діяльності) [3, 26]. Раціональність стає продуктом цілих 
конвенцій оцінщиків. Раціональність діяльності та оцінок оцінювача залежить від двох факторів: прак-
тичного успіху та оцінки цього успіху серед колег однодумців. Тому часто естетичні оцінки особистої 
раціональності є досить консервативні завдяки єдності та загальності, а також чужі оцінки можуть бути 
повністю заперечені через відсутність прямого віднесення до певного круга критиків.  

Звертаючись до критичної діяльності на основі раціональності, оцінювач повинен включити в 
механізм естетичної оцінки такі фактори, що дають змогу через компаративний аналіз попередніх оці-
нок, вибір теорій та методів, історичне визнання, пояснити ті процеси, що не вкладаються в догматичні 
схеми естетичної оцінки. Знайти універсальний критерій естетичного оцінювання, що дасть змогу ви-
нести достойне загальновизнане естетичне судження.  

Повинна існувати така універсальна раціональність естетичних оцінок, що звільняла б людей 
від влади догм та забобонів, неуцтва та невігластва, заради влади творчого та сміливого розуму. 

Справа в тому, що виживають лише ті естетичні оцінки, що краще за інших пристосувались до 
того культурного середовища, де вони знаходяться. Вибрані ті стандарти раціональності естетичної 
оцінки, що вміло адаптуються до наукового знання, який зараз панує та змінюється. Цей процес взає-
много пристосування відбувається в полі силових зрушень з боку соціальних подій. Критерії естетич-
ної оцінки визначаються цілями пояснень, які встановлюються спілками критиків. При цьому ці цілі 
міняються разом з естетичними ідеалами, які працюють в кожний конкретний історичний період. Тому 
змінюються й методи оцінки явищ та предметів дійсності, хоча ці зміни менш швидкі, ніж зміни науко-
вих понять. 

Оскільки естетичні оцінки живуть в розумі конкретних людей, то виникає проблема людського 
розуміння, яка включає в себе ряд питань пов’язаних з психологією сприйняття та розуміння, яке, в 
свою чергу, залежить від змін навичок та здібностей, що дозволяють людям отримувати та видозмі-
нювати своє розуміння цінностей. 

Раціональність естетичних оцінок врешті-решт досягається простими та зрозумілими засобами 
– порівнянням та вибором методів здійснення оцінки, які краще за інших сприяють досягненню спів-
відношення мета-засіб. Раціональність виникає завдяки тому, що стають зрозумілими ланцюжки емо-
цій, які супроводжують процес естетичної оцінки, вони багаторазово повторюються та мають однакову 
структуру. Про це оцінювачі та пересічні люди знають з досвіду, завдяки використанню якого отриму-
ють розуміння значущості певного предмету або явища дійсності. Тобто досягається розуміння цінно-
сті взагалі та естетичної цінності окремо. 

На думку А. Ракітова, «оцінка того чи іншого виду раціональності повинна здійснюватися не 
лише з точки зору цінностей та цілей, для досягнення яких створені були відповідні набори правил, 
еталонів та норм, але й з точки зору їх адекватності об’єктивним закономірностям природи та соціаль-
но-економічного розвитку» [4, 70]. В свою чергу, раціональність естетичної оцінки складається в її зда-
тності найбільш ефективно відповідати соціальній потребі суспільства, остання при цьому є 
раціональною, якщо її задоволення сприяє соціальному прогресу. 

Здійснення естетичної оцінки можливе лише з використанням критеріїв, тобто правил, за яки-
ми вона здійснюється, за якими вона приймається спілкою критиків. Спираючись на типологію критері-
їв, запропоновану К. Хюбнером в книзі «Критика наукового розуму» [5, 78-80], ми намагалися створити 
одну з типологій критеріїв естетичної оцінки. 

Перший тип критеріїв – це критерії, які дають змогу оцінювачу отримувати певні результати 
механічних вимірювань предмета естетичної сфери. Вони називаються інструментальними. 

До другого типу належать критерії, які дають можливість оцінювати адекватність естетичної 
оцінки, тобто функціональні критерії.  

Третій тип представлений аксіомами оцінок, які використовуються при винесенні естетичного 
судження, наприклад, за законами логіки. 

Четвертий тип критеріїв – це правила здійснення оцінки або її заперечення на основі результа-
тів експериментів, так звані критерії виправдання. 

Наступний, п’ятий тип критеріїв представляють критерії, що визначають загальні характерис-
тики предмета оцінки (простота, наочність, евристичність, погодженість та ін.). Такі критерії назива-
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ються нормативними, оскільки їх прийняття говорить про встановлення певних норм раціонального 
виведення естетичної оцінки, що передбачає віднесення оцінювача до певного кола критиків. 

Утім, раціональне – це логіка процесу здійснення естетичної оцінки, як такої, де відбувається 
перетворення емоцій в слова, а точніше визначення емоції через назву в слові. Створюються умови 
для усвідомлення інтуїтивного процесу мислення та сприйняття явищ дійсності. В словах емоції від-
чужуються та стають вираженням естетичного судження. Отже, запропонована К. Хюбнером типологія 
критеріїв оцінки є лише гносеологічним рівнем її здійснення. Нас цікавить, навпаки, аксіологічний бік 
цього процесу, адже в процесі естетичної оцінки встановлюється та називається емоція людини, яка в 
подальшому визначається як особиста цінність, що впродовж часу може перетворитись на усталену 
та визнану всім товариством критичну оцінку. 

Сучасне мистецтво неможливе без самоусвідомлення раціональних закономірностей свого 
розвитку. Мистецтво, як будь-який культурних процес, спирається при створенні своїх творів на досвід 
багатовікової культурної естетичної традиції, який передається раціонально. Для цього існують такі 
специфічні області його існування, як теорія мистецтва, естетика та художня критика. Певні раціона-
льно встановлені критерії естетичної оцінки дають можливість на існування норм, правил, закономір-
ностей творчого процесу. В подальшому вони стають не лише критеріями естетичної оцінки, а й 
критеріями естетичної діяльності. Розвиток мистецтва передбачає існування певних логічних абстрак-
цій, що відображають внутрішні, сутнісні особливості процесу художньої творчості, оскільки «якщо в 
творі мистецтва дійсно відображена об’єктивна закономірність, то її завжди можна відобразити і чут-
тєво (у вигляді сукупності конкретно-почуттєвих образів), і в поняттях (у вигляді ряду логічних абстра-
кцій)» [2, 21]. 

Необхідно взяти до уваги, що сучасні форми мистецької творчості неможливі поза виконання 
умови взаємодії чуттєво-емоційних та раціонально-теоретичних форм відображення дійсності. Оскіль-
ки в своїй суті мистецтво спирається на моральні, соціально-політичні, релігійні ідеї, та до того ж вико-
ристовує весь матеріально-технічний потенціал сучасного суспільства. Тому сучасні естетики 
визнають, що «мета мистецтва – пошук соціально виправданих емоційних оцінок дійсності та форму-
вання їх у широких мас людей. Мистецтво не спонтанна стихія почуттів, не просто сфера чуттєвості, а 
раціонально контрольована діяльність по доцільній організації емоційно-почуттєвих процесів в суспі-
льстві»[2, 27]. 

Раціональність естетичного проявляється частіше за все в закономірності створення та пода-
льшому сприйнятті та оцінці твору мистецтва на основі певних критеріїв естетичної оцінки. Визначен-
ня критеріїв оцінки явищам та предметам дійсності дає теорія мистецтва, естетика та, безумовно, 
сама художня критика. Залежно від сфер діяльності визначаються різні типи естетичних оцінок: від 
побутових, так званих буденних, до мистецтвознавчих як виразників сучасного стану соціальних про-
цесів, які відбуваються в суспільстві. Раціональність дає змогу людині усвідомити емоційний образний 
ряд, певну низку емоційно забарвлених образів дійсності, що супроводжує процес сприйняття твору та 
перетворюється на деякою мірою стандарт естетичної оцінки або стереотипність почуттів, які стають 
основою для оціночного процесу. В свою чергу естетична оцінка виражається в естетичному судженні, 
що є певною мірою об’єктивуванням норм та стандартів, напрямків розвитку запропонованих культу-
рою для суспільства в конкретні історичні періоди. Отже стає зрозумілим, що спиратись на розуміння 
раціональності естетичного, як «розумного, що відправляється від розуму, здійснюється завдяки ро-
зуму, доцільний, практичний, цілком осмислений» [6, 386], є помилковим. Адже процес естетичного, 
безумовно, пов'язаний з почуттями, з конкретно-емоційними станами, які визначаються та називають-
ся завдяки естетичній оцінці цінностями й виносяться у вигляді естетичних суджень. Роль процесу ес-
тетичного оцінювання в розумінні раціональності в мистецтві є величезною, оскільки вона дає 
можливість не зводити раціональне до форми почуттєвого узагальнення та доцільності, а стає осно-
вою для розуміння процесу художньої творчості як вільного, що здійснюється на основі визначених 
норм та критеріїв у вигляді художніх канонів на логічних абстракцій.  
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УДК 130:7 Тетяна Вікторівна Васильєва 
аспірантка Державної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв  
 

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВІТНІХ КОМУНІКАТИВНИХ ПРАКТИК  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНУ СОЦІОКУЛЬТУРНУ СИТУАЦІЮ 

 
У статті проводиться порівняльно-типологічний аналіз трансформаційних процесів у 

культурі, які здійснюються під впливом нових інформаційних і телекомунікаційних технологій. А 
також робиться спроба виявити і описати характерні властивості нового комунікаційного сере-
довища та спрогнозувати наслідки його активного функціонування.  

Ключові слова: віртуальна реальність, гіпертекстуальність, інтерактивність, інтернетизація, 
глобалізація.  

 
In this article the comparatively-typing analysis of transformation processes is conducted in a culture 

which are carried out under act of new information and telecommunication technologies. And also making an 
attempt to discover and describe characteristic properties of new communicative environment and forecast 
the effects of its active functioning.  

Key words: virtual reality, hypertextualness, interactiveness, internet, globalization.  
 
Становлення інформаційного суспільства впливає на всі структуротворчі компоненти системи 

культури. Аналогічних процесів у історії людства не ще не було. Досі будь-які новоутворення досить 
гармонійно інтегрувались у систему культури, поступово адаптуючись до неї. Сьогодні ж все немов 
міняється місцями, ми спостерігаємо процес необхідної адаптації всієї системи культури до глобаль-
ного інформаційного простору. Потужні та різноспрямовані інформаційні потоки перестають бути фак-
тором тільки суспільної свідомості і стають основою, яка конституює сучасну соціальну реальність.  

Новітні комунікаційні технології власне запроваджують новий ідеологічний принцип творення 
прозорого (транспарентного) середовища спілкування, в якому вимога зворотного зв’язку є необхідною і 
природною. Активність таких інформаційних процесів настільки висока, що змушує підпорядковувати 
собі, іноді в агресивній формі, традиційні елементи культури і змінювати традиційну систему культурної 
комунікації. Різке збільшення швидкості руйнування старих цінностей, стиснення часових рамок цього 
процесу не дозволяє новим символам і знакам адаптуватися до традиційної знакової системи 
цінностей. Символи і образи старої культури зникають або змінюють свій смисл і значення, а нові 
цінності настільки розходяться з традиційними, що їх культуротворчий зміст залишається не завжди 
зрозумілим і відкритим. Кількість людей, які сприймають культурні утворення, завдяки новітнім 
комунікаційним технологіям зростає, але це сприйняття втрачає ту витонченість і глибину, той рівень 
підготовки, який був необхідним раніше.  

Технології взагалі, як і комунікативні зокрема, є „продовженням” і „розширенням” органів людини, 
її психіки. І якщо за відправну точку взяти положення М. Маклюена про те, що культура розвивається 
завдяки змінам в техніці комунікації в нових умовах [6] або ідею Н. Лумана, що технології комунікації 
виступають в історії як вирішальний фактор формування соціальних систем [3, 20-31], то кардинальні 
зміни в суспільстві найкраще всього відслідковувати в коеволюції з тими історичними типами 
спілкування, які поетапно превалюють в конкретно-історичному просторово-часовому континуумі. 

Соціальна комунікація давно і плідно вивчається в межах різних дослідницьких парадигм. Це і 
символічний інтеракціонізм (Дж.Г. Мід, Г. Блумер та ін.), феноменологія (Г.Гарфінкель, А. Шюц і ін.), 
діалогізм (М.М. Бахтін, М. Бубер та ін.), постмодернізм (Ж. Бодрійяр, Ж.-Ф. Ліотар та ін.), інші відомі 
школи і напрями, в межах яких з різних позицій розкривалися різні аспекти соціальної комунікації. Теоретико-
методологічною базою нашого дослідження стали положення і висновки, які було розроблено в рамках 
теорій інформаційного суспільства, мережевого суспільства та інших. У праці активно застосовується 
вторинний аналіз даних, які було отримано зарубіжними і вітчизняними авторами у аналізі інформаційно-
комунікативного середовища сучасності.  

Сфера електронного спілкування, як специфічний об'єкт спеціального наукового дослідження, 
має недовгу і одночасно яскраву історію. Представниками даного напряму можна назвати Н.Лумана, 
М. Кастельса, М. Маклюена, Дж. Семпсі, А. Турена, Ю. Хабермаса, У. Еко і багатьох інших дослідників. 
У їхніх працях соціум представлений як світ комунікацій, в якому нові інформаційні засоби стають 
одним з найважливіших інструментів орієнтації людини в світі і міжособистісної взаємодії. При цьому 
нове комунікативне середовище, яке народжується у нас на очах (насамперед, в особі Всесвітньої 
комп'ютерної мережі), накладає на минулі види спілкування свій неповторний відбиток. Завданням 
даного дослідження є виявлення характерних особливостей новітніх комунікативних практик та опис їх 
впливу на розвиток соціокультурної ситуації.  
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За Луманом, комунікація є елементарною соціальною операцією, яка конструює суспільство як 
систему [4]. Суспільство як самовідтворювана, аутопойетична система створюється і відокремлюється 
від навколишнього середовища шляхом відбору певних способів діяльності. Відбір відбувається в 
результаті міжсуб’єктної взаємодії. Луман вводить поняття смислу як особливої форми впорядкування 
людського існування. Смисл дає можливість визначити горизонти, всередині яких можлива організація 
соціальних систем. Комунікація в цьому випадку розуміється не як „перенос” інформації, а як смислова 
надлишковість, яка постійно виникає і яку можна звернути на будь-якого учасника на індивідуальному 
чи колективному рівні.  

Комунікація є смисловим відтворенням суспільства. Семантичне структурування соціальної 
системи забезпечує необхідну взаємозалежність, а через неї і єдність суспільства. „Під соціальною 
системою тут має розумітися смисловий зв’язок соціальних дій, які співвідносяться одна з одною і можуть 
відокремлюватися від середовища, яке складається з дій, що не мають до них відношення” [3, 25]. 

Отже, соціальний зв’язок встановлюється шляхом комунікації. Як зазначає Ж.-Ф. Ліотар, дитина, 
щойно з’явившись на світ, входить у виробництво власних текстів і в порівняння їх з іншими. Перший 
текст, який позиціонує її в суспільстві – це власне ім’я. У подальшому зростання суб’єкта і його 
соціальна орієнтація відбуваються відносно різних мовних ігор. „Незалежно від того, молода людина 
чи стара, чоловік чи жінка, заможна чи бідна, вона завжди опиняється на „вузлах” ліній комунікацій, 
якими б малими вони не були. Краще сказати: вона перебуває в пунктах, через які проходять 
повідомлення різноманітного характеру. І навіть найзнедоленішу людину не можна позбавити влади 
над повідомленнями, що проходять через неї і позиціонують її як адресанта, адресата чи референта” 
[2, 36].  

У суспільстві, де інформаційне чи навіть семантичне виробництво виконує одну з головних ролей, 
текст як вихідний матеріал і продукт виробництва здобуває статус універсального засобу обміну. У 
процесі багаторівневої комунікації текст інститується, набуває власних функцій і структуру. З набору 
знаків, які містять деяку інформацію і виконують допоміжну функцію в інших соціальних структурах, текст 
перетворюється в самостійну соціальну структуру. Ця структура формується в процесі взаємодії 
комунікативних одиниць різного порядку. Комунікативні одиниці вищого порядку (рівень вищої 
абстракції) представляють собою значеннєві згустки, що утворюють "життєвий світ" індивіда чи колективу і 
які забезпечують розуміння загальної семіотики даної культури. Це можуть бути різні невербалізовані 
ціннісні орієнтації, норми поведінки і схеми інтерпретації, усе те, що Дюркгейм називав колективними 
уявленнями [1]. 

Одиниці нижчих порядків утворюють ієрархію семантичних, синтаксичних і граматичних 
засобів. Семантичні одиниці – це набір значень, які використовуються у тій чи іншій області та групу-
ються в тематичні комплекси і сполучення. Рухаючись далі по ієрархії, ми спостерігаємо дедалі більш 
специфічні значення, аж до значень слів і більш дрібних морфологічних одиниць. Абстрагуючись від 
лінгвістичного опису, текст можна розглядати як соціальну систему, в якій комунікативні одиниці ниж-
чих порядків вступають у взаємодію і утворюють одиниці вищих порядків. 

В умовах домінування писемності тексти (текстові змісти) починають функціонувати як 
соціальні об'єкти в суспільстві людей і в суспільстві знаків. Текст представляє собою специфічну 
соціальність, у рамках якої формуються особливі "інститути", які дозволяють регулювати функціонування 
текстів і забезпечувати системне відокремлення даної сфери. До таких "інститутів" можна віднести 
способи збереження і передачі текстів, способи оформлення тексту, способи членування тексту, 
стилістичні прийоми й ін. Усі ці установки значною мірою залежать від рівня ієрархіїзації суспільства, 
існування центра, відносно якого відбувається впорядкування та визначення принципів забезпечення 
цілісності суспільства. Чим більш впорядковане суспільство, чим міцніші соціальні зв'язки, тим більш 
стійкі норми і правила функціонування й організації текстів. Безумовно, текстова соціальність не може 
ототожнюватися з будь-якими іншими соціальними структурами і явищами, проте, вона узгоджується 
зі станом суспільства і характером соціальних зв'язків. 

Упорядкованість суспільства можна описати з погляду наявності/відсутності певного єдиного 
центра організації [3]. Коли є центр, навколо якого організовується суспільство, воно може 
усвідомлювати і відтворювати себе як ціле. При цьому структури самоопису суспільства збігаються із 
соціальними структурами, створюючи, за словами Лумана, цілісну безконкурентну репрезентацію. Та-
кими, очевидно, є архаїчні суспільства, у яких міф про створення світу відтворюється на всіх рівнях 
громадського життя, у такий же спосіб можна охарактеризувати релігійні середньовічні суспільства 
(цілісність через релігійні догмати) і суспільство модерну (цілісність через тотальну раціоналізацію).  

Сучасне суспільство – функціонально диференційоване суспільство – базується на виокремленні 
автономних функціональних підсистем (таких як економіка, політика, виховання, релігія, мистецтво та 
ін.). Таке суспільство неможливо розглядати як упорядковану цілісність, оскільки немає єдиного центру 
чи вершини, звідки можна було б побачити суспільство як ціле. Відмінності між функціональними 
підсистемами, між індивідом і колективом, між минулим і майбутнім знищують принцип структурної 
єдності та виводять на передній план комунікацію. Кожна підсистема комунікує як у середині себе, так 
і про себе назовні. У такому суспільстві кожна соціальна підсистема виробляє власні репрезентації, 
що претендують на цілісність і загальність. Утворюється полісемантична асиметрія, що порушує 
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цілісність усього суспільства. Розпад цілісності призводить до ослаблення стійких комунікативних 
зв'язків, до перебоїв у функціонуванні текстових "інститутів". Стійкі текстові структури починають руха-
тися, створюючи нові зв'язки, нові сфери комунікації. Значеннєва надмірність, як природний і 
необхідний наслідок комунікації, множиться і стає надмірною. Надмірна значеннєва надмірність, в 
основі якої лежить розширене текстове виробництво, розмиває правила створення і функціонування 
змістів. У результаті текстова (семіотична) діяльність розпадається на безліч "семіотичних ігор" з 
безліччю мінливих правил. Комунікація перестає бути серією послідовних актів, вона переходить у 
стан одночасності. Це означає, що учасники комунікації одночасно перебувають в декількох 
комунікативних сферах, пов'язаних чи не пов'язаних між собою. Значною мірою цьому сприяє розвиток 
засобів комунікації. З одного боку, паперові й електронні технології забезпечують необхідний обсяг 
"пам'яті", що зберігає створені змісти і дозволяє продовжувати і нарощувати комунікацію. З іншого бо-
ку – установлюються все нові і нові соціальні зв'язки, оскільки збільшується число способів включення 
в комунікацію. Кожен новий засіб, будь то письмо, телеграф, телефон, електронні мережі, не тільки 
трансформує характер повідомлень, а й породжує нові значеннєві конфігурації, нові повідомлення. 
Людина включається в мережі комунікативних відносин, вона використовує накопичений культурний 
досвід і всі дані способи комунікації для виробництва і розуміння повідомлень. 

Тексти, які циркулюють у різних сферах комунікації, підкоряються відцентровим тенденціям і 
прагнуть до розпаду. Розпад відбувається на рівні одиничного тексту і на рівні міжтекстових зв'язків. 
Текст перестає бути автономним утворенням, він будується з попередніх текстів у процесі постійної 
переробки і реінтерпретації. Подібно тому, як соціум спирається на комунікативний зв'язок, текст 
будується на множині інтертекстуальних зв'язків. Він розпадається на фрагменти, на окремі 
комунікативні елементи, які зв'язані між собою. Характер текстуального зв'язку, ідентичний характеру 
соціального зв'язку, стає хитким. Значеннєві складові тексту відносно автономні і зв'язані нежорсткими 
зв'язками, що дозволяють здійснити комунікацію в різних напрямках. 

У силу того, що мережа комунікацій постійно зростає, збільшується кількість зв'язків. Різні 
комунікативні системи (політика, повсякденне спілкування, наука, релігія, мистецтво) створюють і пе-
редають по каналах зв'язку свої тексти, що перетинаються і реінтерпретуються, та породжують нові 
тексти. Тексти переплітаються між собою, "розтікаються". Розуміння одиничного тексту вже неможли-
во без залучення інших текстів. Під час відсутності єдиного центру, який упорядковує, сукупний текст 
суспільства утворює хаотичні, мережеві структури. За визначенням Моля, сучасна культурна таблиця 
творить мозаїку, а не ієрархію [5, 126]. Мозаїчна культура вимагає нових форм комунікації, нових 
способів поводження з текстом. Текст повинен вийти за свої власні межі, розсипатися і зібратися зно-
ву. Текст стає гіпертекстом. Спілкування стає віртуальним. 

Узагальнюючи і належним чином інтерпретуючи результати відомих досліджень, можна виділити 
декілька характерних особливостей "віртуального" типу спілкування, які стають більш помітними в сучас-
ному житті. Це – глобальність, креативність, анонімність, мозаїчність, гіпертекстуальність, віртуальність, 
інтерактивність.  

Глобалізація комунікації – це граничне розширення того простору, в якому відбуваються різні 
види спілкування. 2007 р. населення "планети Інтернет" досягло 1, 35 млрд чоловік (в Україні більше 
9 млн). Отже, вже сьогодні даний засіб розповсюдження інформації є унікальним по охопленню 
аудиторії. Потенційно інтернет здатний перетворити в аудиторію все населення землі.  

Глобальність, як характерна риса віртуального спілкування, має характер потенційності (одне 
з багатьох значень слова "віртуальний" – це "потенційно можливий"): у безпосередньому інтернет-
контакті індивід знаходиться з дуже вузьким колом людей, проте потенційно може вийти на будь-кого. 
Глобальність в цьому сенсі – продовження (посилення) давно відомої історичної тенденції. Вже поява 
писемності вивела комунікацію за межі кола безпосередніх учасників (face-to-face), і тим самим було 
знято деякі просторово-часові обмеження комунікативної взаємодії. Усі подальші фіксатори 
інформації (книгодрукування і так далі), що винаходилися людиною, неминуче діяли в одному і тому ж 
напрямі – розширювали коло учасників (а разом з ним – швидкість обміну інформацією, об'єм 
інформації і так далі). Сьогодні – разом з розгортанням інтернету – відбувається "розмивання" наступ-
них, тепер уже державних і національних меж. Глобалізація – це інтернаціоналізація, тобто процес, 
який відбувається давно і без жодного інтернету. Економічні, політичні і інші межі стають дедалі більш 
прозорими. Але саме інтернет-спілкування взагалі не визнає жодних меж, тому саме Всесвітня мере-
жа найбільше сприяє формуванню "мегасуспільства".  

Відтак, поява і глобальне розповсюдження інтернету означає нове (потенційно неосяжне) 
розширення кола учасників спілкування. "Інтернет – це особливе технологічне середовище, яке 
дозволяє використовувати всі символічні системи, що існували раніше і яке забезпечує доступ до 
будь-якої інформації, яку можна зафіксувати з їхньою допомогою. Він прагне відмінити будь-яку 
своєрідність. Інтернет глобалізує: він претендує на все і намагається "склеїтися" зі всіма областями 
людської активності" [5]. Тим самим готується найбільший в історії людини переворот: формується 
нова соціальна структура сучасного суспільства, в якій людство вперше знаходить статус реального, а 
не номінального, потенційного (як це було до цих пір) суб'єкта історії. 
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У постмодерністській культурі "я" вже не виступає як структура смислорегулювання, оскільки 
соціально значущим є лише інсценування власної індивідуальності через різні самопрезентації. 
Віртуальне спілкування – класичний приклад прояву такого дискурсу (досить подивитися, скільки у 
віртуальному просторі різних резюме і самопропозицій). Деякі дослідники взагалі вважають, що 
самопрезентація є єдиною реальністю особи у віртуальному середовищі [2].  

Треба відзначити, що віртуальний простір надає людині максимум можливостей для 
конструктивної діяльності. Справді, в певному значенні у віртуальному просторі живуть тільки 
креативні суб'єкти, оскільки навіть користувач тут зовсім не пасивний, тому як саме в його діяльності (і 
особливо в сукупній діяльності всіх користувачів) об'єднуються і розповсюджуються тексти, образи і 
так далі. Віртуальне середовище, як новий тип комунікативного співтовариства, – це креативне сере-
довище: щоб зберегти себе як цілісність, воно має постійно розширювати свою сукупну колективну 
діяльність на новій основі. За допомогою інтернету забезпечується реальне (віртуальне) поєднання 
непоєднуваного в (невіртуальній) реальності. І хоча поєднання елементів у віртуальній реальності 
виглядає незвичайним і навіть неможливим (з погляду звичайних пізнавальних практик), проте за до-
помогою інтернет-технологій користувач здатний самостійно конструювати все нову і нову реальність. 
Так, за допомогою комп'ютера вдається отримати не тільки складні статистичні викладки, але і "наоч-
но" представити раніше лише "умоглядні" моделі дійсності. Все це значно розширює пізнавальні 
можливості людини, істотно розширює її духовний горизонт і забезпечує ясніше бачення реальності.  

Риси "віртуального" спілкування властиві вже й традиційним ЗМІ, проте в останньому випадку 
всі феномени, які задано глядачеві або слухачеві: сам він практично не бере участі в конструюванні 
новин, теле- і радіообразів; вони дані йому в ефірі і єдине, що він може, – це сприймати або не сприй-
мати інформацію, що надається. У мережі ж здійснюється спільне конструювання віртуальної 
реальності. Інтернет знає не просто "глядачів" або "слухачів", а активних "користувачів" інформації, 
яка циркулює в ньому. Оскільки мережа нескінченна у своїх параметрах, і так як в ній немає центру 
або периферії, то будь-який її учасник своїм входженням "центрує" Всесвітню павутину (виділяє свій 
фрагмент текстів, формує власний стиль спілкування і так далі), тобто в певному значенні створює 
світ. У цьому сенсі в мережі всі стають "письменниками", залишаючись при цьому "читачами". 
Відтепер письмовий текст стає відкритим для всіх, і учительство перетворюється на навчання з 
серфінгу [2]. Внаслідок цього переважною формою спілкування стає діалог, а не монолог; замість од-
ностороннього інформаційного потоку (від комунікатора – до комуніканта) приходить комунікаційна 
взаємодія ("комп’юнікація"). Можна навіть говорити про цілу революцію: джерело і одержувач 
інформації міняються місцями, бо доводиться робити наголос (при характеристиці типового механізму 
сучасного комунікативного акту) не на тому, хто передає інформацію, а на тому, хто її відбирає і 
переробляє. Активність і вибірковість реципієнта зростає настільки, що він перетворюється на головну 
фігуру комунікативної взаємодії. Через це масова комунікація – як засіб "соціального з’єднання" і чин-
ник соціальних інновацій на суспільному рівні ("встановлення порядку денного" і тому подібне) – 
починає відігравати все менш значну роль, ніж комунікаційна взаємодія на індивідуальному рівні. 
Взаємодія міжособової і масової комунікації змінює свій характер: якщо в "масовому" суспільстві 
міжособові зв'язки опосередковують ЗМІ, то в "інформаційному" суспільстві, навпаки, масова 
комунікація дедалі більше починає опосередковуватися міжособовими зв'язками.  

Така риса віртуального спілкування (як можливого прообразу основного соціального типу 
спілкування в майбутньому) наочно свідчить про багатократне підвищення ролі суб'єктивного чинника 
в суспільному житті. Дійсно, в умовах відсутності жорстких природних і соціальних детермінант (люди-
на багато в чому звільнилася від панування природних і соціальних сил) і тотального розповсюдження 
плюралізму (людина втратила чіткі соціально-класові, релігійні і інші ціннісні орієнтири) зросла потре-
ба в перманентній самоідентифікації, що породило необхідність конструювати соціальну реальність 
(нові сенси, форми спілкування і тому подібне). Відтак, віртуальна реальність – це не місце 
механічного відображення "реальної реальності", а спосіб побудови альтернативних світів, що і 
підкреслюється в одному з етимологічних значень терміну "віртуальний" (альтернативний, тобто той, 
що будить думку). У цьому сенсі всебічне вивчення віртуальної реальності дає можливість з'ясувати 
саму суть сучасного соціуму, в якому все (від сприйняття і комунікації – до соціальних спільнот і 
соціальних інститутів) стає частиною активної, а не пасивної поведінки людини. 

При відсутності центру, що упорядковує, і упорядковуваної периферії будь-який соціокультурний 
простір неминуче утворює дещо хаотичні (мозаїчні, мережеві) структури. Віртуальне середовище, як-
що використовувати термінологію А. Моля, влаштовано надзвичайно мозаїчно, а не ієрархічно. Зви-
чайно, вже сприйняття TV-повідомлення характеризується певною мозаїчністю інформації, яка 
представляється. Проте саме з розповсюдженням "комп’юнікації" дана риса спілкування стає панівною 
і такою, що сама визначає характер сприйняття і орієнтації в світі. Цілісність світосприйняття у сучасної 
людини порушується, про що, наприклад, свідчить множинність одночасно даних в самосвідомості 
індивіда різнорідних самоідентифікацій, політичний і партійний плюралізм в політичному житті, 
взаємодоповнення раціонального і позараціонального способів пізнання і так далі. За своїм характе-
ром конфігурація такого типу знання може бути описана як мозаїка, тобто різні "знаннєві" елементи 
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вже не задано в ієрархічній формі, а лише подано як "розсіяні" і "децентровані" конфігурації в 
горизонті множинного, а тому і неминуче фрагментарного дискурсу.  

Отже, віртуальна реальність принципово множинна і вимагає від користувача постійного переклю-
чення на різні банки даних. В умовах невизначеності і асиметричності подібної комунікації нескінченний 
набір комунікативних структур кожного разу може бути збудований за новим принципом – відповідно 
до нового смислового завдання. Побудова текстів у такому вигляді соціального спілкування неминуче 
починає здійснюватися в парадигмі мозаїчності. Ймовірно, саме таким чином сучасна людина 
намагається упоратися з надмірною смисловою надмірністю комунікації в сучасному світі.  

Епістема сучасності будується з фрагментів Тексту, що розпадається, культури, що 
конструюється за принципом монтажу чи колажу. Проте суб'єкт пізнання прагне відтворити цілісність 
культури, додати їй деяку, нехай вільну й аморфну, але форму. В умовах хаотичних, розсіяних струк-
тур існування нелінійний текст, розгалужений у просторі, дає можливість звести безліч значень 
воєдино в часі і тим самим забезпечити цілісність сприйняття.  

Ймовірно тому ідея гіпертексту здобуває таку популярність. Адже гіпертекст дає змогу зафіксувати 
значення, що вислизають, у виді гнучких зв'язків-переходів, уникнути строгої послідовності, але, разом 
з тим, позначивши "відсутність", перетворити її в "присутність". Тим самим інтернет сприяє формуванню 
безмежної і загальної для всього людства пам'яті як основи глобального характеру спілкування.  

Відтак, разом з інтернетом в рамках всього людства було створено нове комунікативне сере-
довище, що поступово втягує в себе (вже через свої особливості і переваги) численні фрагменти 
соціуму. Спілкування в цьому соціумі вже не може обмежуватися традиційними текстами, неминуче 
виникає суспільна потреба в широкому розповсюдженні гіпертекстів. У цьому сенсі усний, письмовий і 
електронний види комунікації можна розглядати як окремі і послідовні етапи розвитку комунікативного 
дискурсу. Виникнення сучасних електронних засобів зберігання і розповсюдження інформації дозво-
лило подолати деякі істотні обмеження попередніх форм комунікативної взаємодії (недовговічність, 
повільне розповсюдження, обмеженість доступу). 

Усі проаналізовані вище риси віртуального спілкування мало про що говорять, якщо брати їх 
окремо. Лише при їх системному об'єднанні вони здатні описати його специфіку. Наприклад, 
поєднання інтерактивності з гіпертекстуальністю і глобалізмом зумовлює нові феномени в спілкуванні: 
"входження окремого комунікативного акту в інші колективні акти або – на мові теорії мереж – залу-
чення мережевого "tie" в інші мережеві "ties". Скріплення глобального і локального відбувається на 
локальному рівні. Це відкриває можливість для усесвітніх переплетень. Таким чином, інтернет допомагає 
з'ясувати, як і в якому напрямі змінюється сучасне спілкування: зростає об'єм інтраперсонального і 
значення інтерперсонального типів спілкування, змінює свій минулий характер масова комунікація, на 
провідне місце висувається спеціалізоване спілкування.  

Комп'ютер сьогодні стає рядовим засобом спілкування, а в майбутньому може перетворитися 
на один з основних засобів комунікативної взаємодії. Якщо це дійсно відбудеться, то, пам'ятаючи, що 
"The medium is the message" (засіб повідомлення є сам повідомленням), логіка комп'ютерних мереж 
неминуче почне перетворюватися на логіку спілкування сучасної людини. Тим самим інтернет як "ме-
режа мереж", тобто сучасна технологічна база інформаційно-комунікаційних потоків, обіцяє стати 
епіцентром розвитку сучасної організації соціуму.  

Через множинність охарактеризованих рис інтернет-спілкування і їх різнорідності всесвітнє 
розповсюдження віртуального спілкування вкрай неоднозначне у своїх наслідках. До позитивних 
наслідків розгортання інтернету можна віднести, наприклад, розширення пізнавальних практик. Так, 
багато дослідників звертають увагу на те, що з розповсюдженням інтернету різко зростає значення 
візуального мислення. "Візуальне мислення – розумова діяльність, в основі якої лежить операція на-
очними графіками, просторово структурованими схемами" [26, 138]. Треба думати, що інтернет 
всемірно сприятиме взаємопроникненню і взаємопосиленню раціонального і поза раціонального 
способів освоєння дійсності. До того ж, інтернет, зводячи всі життєві сфери у віртуальну площину, 
незрівнянно збільшує кількість взаємодій і саму кількість соціальних сфер, в яких відбуваються ці 
взаємодії, через що сукупна дія колективізується і інтенсифікується. "Мозковий штурм" в десятки тисяч 
голів обіцяє в майбутньому стати справжнім інтелектуальним штормом.  

До негативних наслідків розповсюдження "віртуального" спілкування можна віднести: скоро-
чення соціальної взаємодії, звуження соціальних зв'язків (аж до самоти), розвиток депресивних 
ситуацій, аутизація дітей і підлітків, формування неадекватності соціальної перцепції і так далі. "Люди 
місячного світла" спілкуються безпосередньо (не через ЗМІ), але це спілкування не можна назвати 
"живим", бо інтеракція опосередкована машинною взаємодією. М. Маклюен говорив про майбутнє 
"глобальне село", тобто майбутнє об'єднання людей в усесвітньому масштабі. У. Еко стверджує, що 
значення метафори "глобальне село" незаслужено перебільшено, і дійсна проблема полягає якраз в 
тому, що майбутнє обіцяє стати "товариством самотніх людей".  

Відтак, аналіз спілкування в інтернеті наочно демонструє суперечливість проростання мережі 
в соціальну структуру суспільства. Вона може і не мати однозначно позитивного або негативного 
відтінку. Це добре видно на прикладі еволюції традиційних ЗМІ. Дигіталізація (переклад всіх ЗМІ в 
цифрову форму) і конвергенція (в інтернеті можна читати газети, слухати радіо і так далі) 
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супроводжується не тільки глобалізацією і інтеграцією ЗМІ, але одночасно – їх спеціалізацією і 
демасифікацією. Враховуючи, що інтернет тільки набирає темпи свого розвитку, остаточні підсумки 
аналізу соціальних наслідків проростання Всесвітньої павутини в соціальну тканину підводити рано 
(окремі тенденції позначилися, але не цілком устоялися), проте довгостроковий прогноз цілком під силу 
науковому співтовариству. 
 

Використані джерела 
 

1. Дюркгейм Э. Представления индивидуальные и представления коллективные // Дюркгейм Э. Социо-
логия. – М.: Канон, 1995. – 432c. 

2. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с. 
3. Луман Н. Что такое коммуникация / Пер. с нем. Д.В. Озирченко // Социологический журнал. – 1995. – 

№ 3. – С. 114-128. 
4. Луман Н. Невероятность коммуникации (http://www.clanrussia.spb.ru:8101/publications/pts/luman)  
5. Моль А. Социодинамика культуры. – М.: Прогресс, 1973. – 406 с. 
6.  McLuhan M. Global Village: The 1960s. – Snoeck Publishers, Ghent, 2004. – 208 c. 
 
 
 

УДК 130.1  Катерина Миколаївна Шелупахіна 
аспірантка Національного педагогічного  

університету імені Драгоманова 
 

ТВОРЕННЯ СЕБЕ: ФЕНОМЕНИ „НОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ”  
У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

 
У статті здійснюється теоретичний аналіз феноменів „нової ідентичності” у контексті 

глобального віртуального простору. У ході дослідження висловлюється гіпотеза стосовно того, 
що аналіз феноменів „нової ідентичності” у контексті глобального віртуального простору, на тлі 
стрімкого поширення Інтернет – комунікацій та Інтернет – послуг на більшість сфер людського 
життя дозволить виявити тенденцію до „розширення” контексту ідентифікацій за рахунок конс-
труювання мовного дискурсу та актуалізації культурної складової віртуального простору, а відтак – 
тенденцію до формування нового „розширеного” типу ідентичності.  

Ключові слова: віртуальний світ, Інтернет-комунікація, мова, культура, нова ідентичність. 
 
Theoretical analysis of ”the new identity” phenomenon in the global virtual world context is made in 

this article. There is a hypothesis, that this analysis of “the new identity” phenomenon on a background of the 
wide-spread Internet-communications allows the tendency to widening the identity contexts and forming it’s 
new and widen type. 

Key words: virtual world, Internet-communication, language, culture, new identity. 
 
Аналіз „нової ідентичності” – одна із актуальних тем наукових дискусій, які відбуваються впро-

довж останнього часу в контексті гуманітарних дисциплін. Попри існування певного наукового доробку 
в річищі філософської антропології, теорії та історії культури, психології, соціології, соціології культури 
та соціальної психології, чіткого теоретичного визначення поняття „нова ідентичність” поки що не 
склалося. Тому з нашого боку було б доцільним зважити на таке. У сучасному суспільстві, що характеризу-
ється мозаїчною безліччю духовних світів, найхимернішим переплетінням культурних відмінностей, 
прискоренням ритмів життя окрема людина відчуває власну належність до певної кількості соціальних 
страт, групових множин, які за багатьма ознаками стають для неї значимими одночасно. А відтак ідентич-
ності на особистісному та колективному рівнях у багатьох випадках формуються за межами традицій-
ного розподілу на „своє” і „чуже”, поза усталеними, історично визначеними соціальними сценаріями, 
культурними формами або односпрямованими культурними програмами. Більш того, суспільні ідеали, 
культурні взірці, успішні біографії, життєві настанови, принципи або вимоги, які за більш ранньої доби 
сприймалися як належні, сьогодні стають предметом особистісної або групової оцінки, особистісного 
або групового вибору. Тим самим набуті на індивідуальному/колективному рівнях елементи „нової іден-
тичності” у сучасну добу вже не сприймаються беззаперечно, а потребують психологічної підтримки, 
оцінювання, публічного визнання з боку значущих „інших”. 

Отже, очевидно, що у сучасному науковому дискурсі ключовим терміном „нова ідентичність” 
позначається комплекс феноменів, котрі не можна редукувати виключно до когнітивних форм. З огля-
ду на наукові публікації останніх років зробимо припущення, що феноменам „нової ідентичності” при-
таманне, по-перше, варіативне соціально-психологічне наповнення, по-друге – варіативна культурна 
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складова, підсилена, за різних умов, у соціальному,  професійному, етнічному, політичному, культур-
ному, інформаційному, мовному та багатьох інших аспектах [1; 2; 4; 7; 9; 10]. 

Науковий аналіз феноменів „нової ідентичності” ускладнюється також за рахунок наступного. 
Динамічний розвиток інформаційного суспільства, „відкриті” комунікації, функціонування надпотужних 
засобів медіа-зв’язку, широке пропонування медіа-товарів та медіа-послуг зумовлюють стрімку глоба-
лізацію культурного простору, поширення віртуальних феноменів на більшість сфер людського життя. 
Відтак існує думка, що, попри велике позитивне значення сучасних надпотужних медіа, віртуальне 
середовище становить певну загрозу для людської індивідуальності. Йдеться насамперед про наявну 
конкуренцію реального та віртуального світів, і як наслідок – про можливу свідому або позасвідому 
втрату людиною зв’язків із подіями реального життя внаслідок особистісного уподобання щодо віртуа-
льного середовища, більш толерантного та позитивно налаштованого порівняно з реальним світом. 

Можливості віртуального світу щодо сприяння особистісній самореалізації мовними засобами 
та його адаптаційно-творчий потенціал досліджені досить детально. Доведено, що стосунки особисто-
сті з віртуальним світом, не зважаючи на певну суперечливість, опосередковані природними власти-
востями людини: творчою уявою, раціональним мисленням, бажанням спілкування, потребою у 
встановленні діалогічних стосунків з іншими, прагненням до творчої самореалізації (підсумки наукових 
досліджень лабораторії віртуалістики в Інституті людини РАН, наукові праці Ю.Д. Бабаєва, А.Є. Войс-
кунського, М.Б. Ігнатієва, Л.Л. Матвєєвої, М.А. Носова, М.В. Розіна).  

Отже, слід зробити висновок, що у сучасному науковому дискурсі антропологічні проблеми вір-
туального простору виокремлюються як самостійні та оформлюються теоретично. Однак суперечли-
вий вплив віртуального простору на особистість, його потужний адаптаційно-творчий потенціал та 
культурна складова потребують подальшого загальнонаукового визначення на рівні прогностичної 
міждисциплінарної теорії. Тому мета нашого дослідження полягає у спробі теоретичного аналізу фе-
номенів „нової ідентичності” у контексті глобального віртуального простору. Ми спробуємо довести, 
що виявлення тенденції щодо формування нового „розширеного” типу ідентичності можливе за раху-
нок більш детального вивчення „розширеного” контексту ідентифікацій, що виникає на тлі конструю-
вання мовного дискурсу та актуалізації культурної складової віртуального простору.  

 У більшості сучасних досліджень віртуальний простір інтерпретується як такий, що, по-перше, 
центрований на людині, по-друге – конструюється людиною за допомогою конструювання мовного 
дискурсу, а по-третє – моделюється людиною за аналогією зі світом реального буття. У той же час 
насиченість численними зв’язками, смисловими та культурними парадигмами, мовними ресурсами, 
візуальними образами, що піддаються миттєвому моделюванню у відповідності до бажаної мети, позитивні 
конотації, анонімність посідають у віртуальному просторі більш значне місце, ніж у реальному світі. 
Тим самим з точки зору користувача перебування у віртуальному світі постає як більш комфортне [3].  

Комунікативні технології Інтернету сприяють моделюванню віртуальної особистості, а отже – 
створенню бажаної моделі мовленнєвої поведінки у віртуальному просторі. Стосунки реальної та вір-
туальної особистості повністю не вивчені, тому єдиної думки з цього приводу поки що не існує. Тим не 
менш визнано, що у віртуальному просторі реалізуються певні індивідуальні психологічні, соціальні, 
культурні настанови, віддзеркалюються та трансформуються елементи мовної свідомості особистості, 
артикулюється її власна „Я-концепція”.  

Такі висновки зроблені на основі детального дослідження мовних стратегій, що використову-
ються у електронних мережах з метою створення власного іміджу, маски, наслідування популярному 
образу, відтворення бажаної соціальної ролі, здійснення само-презентації, налагодження спілкування, 
обміну інформацією тощо. У контексті подібних досліджень також проаналізовані засоби мовного екс-
периментування щодо персональної ідентичності. Наприклад, детально простежено наступне: а) конс-
труювання множинного „Я” з метою „приховування” реальної особистості за певною стилістикою, 
певними текстами (іноді досить епатажними або навмисно брутальними); б) підкреслене маскуван-
ня/інсценування певних вимірів власної особистості за допомогою псевдонімів, скорочення власних 
імен та прізвищ; в) ”розширення” ідентифікацій шляхом створення власних найменувань за допомогою 
трансформації елементів рідної мови або довільного об’єднання елементів рідної мови з іноземною; 
г) „розширення” ідентифікації шляхом використання культурних або міжкультурних кодів; д). застосу-
вання прийомів рольової гри, підключення до технологій мовної само-презентації [3; 8]. 

Індивідуальна мовотворчість, конструювання мовного дискурсу у віртуальному просторі стають 
більш наочними, якщо звернути увагу на численні прийоми цитування, віршування, використання 
„уламків” популярних політичних закликів, фрагментів рекламних звернень, довільного монтажу текс-
тових елементів з візуальними образами, графічного дизайну тощо. 

Постійне розширення технічних можливостей Інтернет – комунікативної взаємодії спричиняє 
розширення діапазону каналів спілкування та обумовлює постійне змістовне збагачення форм та сти-
лів інтерактивної взаємодії. У просторі Інтернету сьогодні склалися мовленнєві форми, наближені, з 
одного боку до традиційних форм спілкування, але з другого боку націлені насамперед на презентацію 
мовної особистості, створення бажаного іміджу, досягнення комунікативного успіху тощо. При цьому 
сучасні мовленнєві форми інтерактивної взаємодії розрізнені як з точки зору композиції, семантики, 
мовної стилістики, так і з точки зору професійного спрямування. Об’єктом спеціального наукового до-
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слідження вже стали такі мовленнєві форми віртуального простору, як чат (текстова „розмова” в Ін-
тернеті у реальному часі), персональний сайт (зокрема, персональний сайт ученого), форум, електро-
нна пошта та електронне листування, гостьова книга, дошка оголошень тощо [5]. 

Загальновідомо, що формування кожного етапу культурно-історичного розвитку супроводжу-
валося формуванням специфічних форм індивідуальної/колективної ідентичності. Соціальні структу-
ри, соціальні інституції, культурні парадигмі, що виникали у просторі історії, породжували відповідні 
типи ідентичності. Таким чином упродовж історії існували дві різноспрямовані тенденції, а саме: з од-
ного боку – тенденція щодо об’єднання людських колективів; з другого – тенденція щодо виокремлен-
ня певних спільнот, соціальних груп за численними ознаками: мовними, культурними, конфесійними, 
політичними, професійними, майновими, віковими, расовими. Реалізація вказаних тенденцій відбува-
лася шляхом протиставлення „іншим”, тобто за принципом „своє” – „інше”, або ж „своє” – „чуже”. За-
значений принцип опосередковував і процеси формування етносів та національних культур [4].  

Сучасне інформаційне суспільство за багатьма ознаками тяжіє до глобалізації культурного 
простору, а отже – до „зняття” історично набутих культурних відмінностей між „своїм” та „іншим” [1]. 
Усталені ідентифікації, які до недавніх часів сприймалися кожною людиною як „одвічні”, втрачають 
цілісність та прозорість. Ті базові культурні складові, які надавали більшості людей почуття ідентично-
сті, виявляють тенденцію до перетворень. Зокрема, на тлі високої комунікативної активності цілісні 
культурні форми, що вкорінені у певному часі та просторі культури, можуть використовуватися частко-
во або довільно інтегруватися. Наприклад, міфологічні сюжети, образи культурних героїв, що склада-
ють підґрунтя національного епосу, фрагменти давньої символіки, фольклорні персонажі, образи 
мистецтва, слова та архетипи імітуються, інсценуються, комерціалізуються і тиражуються по світу як 
складові різножанрової масової культурної продукції, як елементи віртуального простору.  

Відтак, сьогодні все важче стає ідентифікувати певні соціальні угруповання разом із притаман-
ними їм культурними ідентифікаціями, мовними кодами як „чужі”, „інші” або „ворожі”. Сучасна людина 
відчуває свою належність до певної множини культур, стає носієм складної, множинної ідентичності. 
Відповідно „своє” і „чуже” для неї вже не є виключно протилежностями. Навпаки, стосунки між різними 
аспектами ідентичності, їх формування, функціонування відбувається у широкому контексті, „розгор-
тається” від визнання до конфлікту, від нової інтеграції до подальшої диференціації [4]. 

У подібній ситуації, зважаючи на мету нашого дослідження, доречним буде формулювання на-
ступних питань. Перше: за умов всезагальної культурної глобалізації існує тенденція щодо часткового 
„розчинення” людської індивідуальності у безмежному інформаційному просторі, тому чи варто очіку-
вати суцільного перетворення людини на частку віртуального простору? Якщо взяти до уваги значний 
адаптаційно-творчий потенціал, культурну складову, антропологічні виміри інтернету, то відповідь на 
перше питання скоріше має бути негативною. Тоді яким чином, на якій підставі у віртуальному просто-
рі має здійснюватися „творення себе”, тобто творення/відтворення „нової” (віртуальної) ідентичності як 
певної іпостасі реальної особистості ? 

Щоб отримати відповідь на поставлене запитання, ми спробуємо звернутися до міркувань до-
слідників Всесвітньої Мережі, а також до наукового аналізу текстів, що створюють самі користувачі 
інтернету. 

Наприклад: „Користувач та віртуальний простір складають єдиний простір, в якому позиція ко-
ристувача – одна з координат” [3, 29]. Або: „Інтернет ... „замикає” на собі тих індивідів, які намагаються 
відійти як від суцільної комерціалізації та ринкових відносин, так і від суспільства засобами асоціаль-
ної комунікації” [6, 171]. У останньому цитуванні привертає увагу вказівка на феномен асоціальної ко-
мунікації. Автор пояснює, що підґрунтя такої специфічної комунікації складають або своєрідна форма 
„епікурейської спільноти” „драйверів” (тобто користувачів мережі), або прагнення особистісної саморе-
алізації, підсилене реально нездійсненими бажаннями. Отже, „асоціальна комунікація” у даному кон-
тексті є нічим іншим, як позитивним концептом, що віддзеркалює, на нашу думку, адаптивно-творчі 
цілі користувачів щодо перебування у віртуальному просторі.  

У ґрунтовній монографії Л.Ф. Компанцевої „Гендерні основі Інтернет–комунікації у пострадян-
ському просторі” [3] міститься змістовний опис мовно-антропологічних вимірів віртуального простору. 
Дослідниця наводить дані, отримані внаслідок лінгвопсихологічного опрацювання численних віртуаль-
них текстів, розміщених у мережі. Зокрема нашу увагу привернули дані, отримані внаслідок аналізу 
віртуального тексту Декларації прихильників свободи в Інтернеті, розміщеного на англомовному сайті 
Дж.П. Барлоу [11] та перекладеного на російську мову Євгеном Горним [12].  

Надаючи повний російськомовний текст Декларації, Л.Ф. Компанцева відмічає марковане за 
допомогою просторових метафор протистояння реального (позначеного як „ваш”) та віртуального (по-
значеного як „наш”) світів. У фрагментах Декларації наголошується на такому: „Наш світ – інший”; або 
„... засіб керування („нашим світом” – К.Ш.) буде створений у відповідності до умов нашого, а не вашо-
го світу”; далі також: „... там, де виникнуть конфлікти або недоліки, ми будемо усувати їх власними за-
собами”, тобто за допомогою знову ж таки „нашої культури, наших законів, нашої етики”; „Єдиний 
закон, що визнають практично всі, хто входить до складу нашої культури – Золоте правило. Ми споді-
ваємось, що будемо спроможні застосовувати його ... . Але ми не можемо прийняти ті правила, що ви 
нам нав’язуєте” [3, 31-32].  
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Як свідчать наведені фрагменти віртуальної Декларації, фундаментальна опозиція „свій – чу-
жий” зберігається, осмислюється та сприяє „розширенню” контексту ідентифікації завдяки конструю-
ванню специфічного мовного дискурсу та актуалізації культурної складової.  

За допомогою зіставлення просторових метафор „наш світ” – „”ваш світ” артикулюються та по-
значаються стосунки віртуальної спільноти з реальним соціумом. Оскільки стосунки суперечливі, то за 
допомогою метафори „наш світ” віртуальна спільнота, що декларує власне віртуальне існування, вио-
кремлює себе, прагне відмежуватися від реальних „інших” як за особистісними вимірами, так і за зміс-
том культурної програми. Декларована „наша” культура, тобто культура віртуального світу та 
віртуальних особистостей, оцінюється як більш толерантна та більш орієнтована стосовно загально-
людської моралі у порівнянні з реальністю. Закони віртуального товариства ґрунтуються на Золотому 
правилі. Наголошується, що у віртуальному просторі існують більш людяна „наша” культура, „наша” 
етика та більш гуманні „наші” закони.  

Не менш важливими у порівнянні з моментами культурної творчості та морального оцінювання 
є й інші моменти. Наприклад, такі, що свідчать про намагання визначити спільну позицію щодо „нашо-
го” віртуального майбутнього і таким чином зорієнтувати програму культурного розвитку віртуальної 
спільноти у майбутнє. У цьому сенсі у тексті Декларації йдеться про спільні мрії віртуальних мешкан-
ців Всесвітньої мережі стосовно загального блага, визначення спільних суспільно значущих дій, спіль-
них кроків щодо позитивного устрою віртуального світу у майбутньому [3, 31-32].  

Аналіз тексту Декларації свідчить і про те, що протистояння „свій – чужий” реалізується також і 
на численних рівнях стосунків віртуальної особистості з реальним соціумом, тобто трансформується 
на рівні „я” – „вони” [3, 33]. Зокрема, можна виділити наступне: по-перше, на рівні стосунків із владою 
артикулюється протистояння авторитету віддаленої, одновимірної „вашої” влади та свободи віртуаль-
ного „я”. Вважається, що у реальному світі дійсна свобода реальної особистості неможлива; по-друге, 
на рівні стосунків з людським оточенням на перший план висувається як значуща для особистості мо-
жливість віртуального пошуку друзів та створення кола однодумців (створення позитивно забарвлено-
го кола віртуальних „ми”, що оточують віртуальне „я” і тим самим „розширюють” контекст 
інтерактивного спілкування). 

Демократично спрямованими ціннісними пріоритетами віртуального спілкування вважаються 
пошук віртуальних співрозмовників, а отже – пошук порозуміння та визнання з боку значущих „інших”, 
чого бракує у реальних стосунках. Таким чином як позитивні розцінюються можливість брати участь у 
спільних віртуальних проектах, спільно обговорювати життєві проблеми під час перебування у віртуа-
льному просторі, встановлювати певні правила щодо певних вчинків шляхом віртуального обговорен-
ня, не піддаючись при цьому риску образи, дискримінації, насильницького усунення за межі 
спілкування за будь-якими ознаками тощо. Тому негативному „почуттю іммігранта” в реальному світі 
протиставляється позитивне „почуття „як дома”, що вибудовується у віртуальному світі. По-третє, на 
рівні обізнаності „інформаційний карантин” реального світу, тобто штучні обмеження доступу до інфо-
рмації, намагання „приховати” інформацію з метою маніпулювання людською свідомістю оцінюються 
негативно. Тому метафора „інформаційний карантин” зіставляється з метафорою „інформаційного 
вірусу”, тобто з бажаним позитивним образом світу, що насичений „бітами” комунікацій [3, 34].  

Отже, як свідчить аналіз тексту Декларації, віртуальна особистість постає не стільки „однією з 
координат”, скільки головною складовою віртуального простору, активною дійовою особою „глобаль-
ної розмови”, що відбувається у Всесвітній мережі. 

Таким чином, у сучасному світі складаються нові фрагменти соціальної реальності, нові пара-
дигми спілкування, нові виміри культурного буття. Одним із таких вимірів постає віртуальний простір. 
Специфічні особливості віртуального простору, його вплив на особистість, його адаптаційно-творчий 
потенціал та інформаційно-культурна складова остаточно не виявлені. Тому антропологічні проблеми 
віртуального простору, зокрема проблеми, що виникають у контексті відносин Особистості та Мережі, 
у контексті позитивного „творення себе” постають перед дослідниками як актуальні.  

Негативні аспекти, що виникають у контексті відносин людини та глобальної мережі, можна ви-
значити як наполегливе „нав’язування” масовому користувачу специфічної культурно-інформаційної 
продукції, що обмежена за змістом та звернена до певного „фрагменту” людської суб’єктивності. У 
глобальному медіа-просторі пропонуються стандартні формати телепередач, кліпи популярних вико-
навців, міфологізовані розповіді про життя відомих осіб, висвітлюються політичні скандали, рекламу-
ються стандартизована їжа, стандартизований одяг, побут, форми відпочинку, пропонується 
стандартизоване мистецтво, стандартизована культура та модні стилі життя. Так у єдиному інформа-
ційному просторі функціонують штучно створені стереотипи, загальні оцінки, загальні вимоги щодо 
людської поведінки, довільні фрагменти уявлень щодо людської моральності, гідності, естетичного 
смаку та особистісних уподобань. Невипадково у контексті сучасних досліджень наголошується, що 
сучасне суспільство диференціюється (або вже диференційоване) на два класи: по-перше, на тих, хто 
користується сучасними засобами масової інформації, „споживає” готові візуальні образи, використо-
вує готові судження, некритично сприймає інформацію; по-друге – на тих, хто працює за екраном 
комп’ютера, відбирає та опрацьовує необхідну інформацію [1, 170].  
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Можливо, що глобальна мережа та спільна діяльність у віртуальному просторі інтернету здатні 
посприяти певним позитивним змінам у світовій культурі. У зв’язку із поширенням віртуальних практик 
складаються „розширені” ідентичності, виникають нові герої Всесвітньої мережі, формуються віртуа-
льні спільноти, виокремлюються мовні дискурси, здійснюється символічний обмін, актуалізуються різ-
ночасові культурні коди. У ході нашого дослідження ми звернулися до окремого аспекту вказаної 
проблематики, а саме – здійснили теоретичний аналіз феноменів „нової ідентичності” у контексті гло-
бального віртуального простору, акцентувавши суперечливий вплив віртуального світу на людське 
життя та на людську особистість. Теоретичний аналіз феноменів „нової ідентичності” у контексті гло-
бального віртуального простору дозволив, по-перше, виявити тенденцію щодо розширення контексту 
ідентифікацій за рахунок конструювання мовного дискурсу та актуалізації культурної складової віртуа-
льного простору, а по-друге – осмислити негативні аспекти глобальної „віртуалізації”, пов’язані зі шту-
чним звуженням культурної складової та „нав’язуванням” стереотипів.  
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ХУДОЖНІЙ ЗНАК І ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ  
У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ЗНАКУ 

 
Розглянуто філософсько-методологічні принципи аналізу художнього знаку і художнього 

тексту у контексті проблеми естетичного знаку. Розглянуто сутнісні риси художнього знаку на 
основі використання методологічного апарату сучасних семіотичних концепцій. Феномен твору 
мистецтва розглядається як структурування знакових форм. Автор також пропонує типологію 
художніх знаків. 

Ключові слова: естетика, семіотика, знак, мистецтво, полісемантика. 
 
In the article is examined artistic sign and artistic text in the context of problem of aesthetic sign. Ba-

sic features of artistic sign as a type of aesthetic sign is analyzed here. An artistic sign is examined as formal 
unity of artistic work and artistic text is examined as narrative presentation of artistic work. The author also 
proposes the conception of different types of artistic signes. 

Key words: aesthetics, semiotics, sign, art, polysemantic. 
 
Поняття естетичного знаку як особливого семіотичного надзнака в сучасній естетиці та семіо-

тиці визначається контекстом його використання щодо художніх творів. Тут виникають певні пробле-
ми. По-перше, варто вказати, що трактування художнього твору як естетичного знаку або знакової 
системи конституювало референціальний спектр та обрій очікувань семіотичного аналізу естетичних 
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процесів. Розповсюджені семіотичні підходи в естетиці та конкретні дослідження лише фундують об-
меженість семіологічної установки стосовно естетики. Будь-яке використання терміна «естетичне» та 
його модуляцій прив'язані до предмета мистецтва та не виходять за його рамки. По-друге, склалася 
традиція зводити ефекти семіотичної інтенціональності мистецтва до психологічних особливостей ре-
цепції та наступної за нею абдукції. Це особливо добре видно в семіотичних звичаях вітчизняної есте-
тики, коли специфічною семантичною функцією (глибинним змістом) художнього знаку з його 
полісемантичністю оголошується психічна діяльність індивіда, його ментальні уявлення, що вплива-
ють на його поводження та мислення інтегруючим образом. Утім, подібну роль у євро-американській 
семіотиці виконує поняття несвідомого. По-третє, подання про багатозначність знака (знаків) мистецт-
ва постійно виводить семіотику в область парадигматики та синтактики як фундаторов естетичної 
спів-реальності та естетичного досвіду. Полісемія, пов'язана з мистецтвом, у семіотичному підході но-
сить характер універсальної естетичної якості, що визначає континуальність естетичного повідомлен-
ня в художньому творі і їх постійне взаємне „перетікання”. 

Це – основні трактування естетичної знаковості. Вони не зовсім коректні щодо онтичного ста-
тусу естетичного об’єкта: тут художній предмет підмінює естетичну предметність і переносить на неї 
власні властивості. Але художній твір не є естетичним еталоном як таким. На нашу думку, з точки зору 
семіотики, особливість естетичної знаковості у полі реалізації художнього твору полягає у виділенні 
двох планів цієї знаковості: 1) в плані художнього знаку та 2) в плані художнього тексту. Отже, метою 
статті є аналіз взаємодії цих рівнів естетичної знаковості та визначення її сутності.  

Твір мистецтва в семіотиці принципово виступає як естетико-художній знак або сукупність та-
ких знаків. У першому випадку художній твір виступає у вигляді потрійного утворення, яке складається 
з: 1) авторської ідейної задумки, що забезпечує цілісність твору (ідея, значення, означуване, образ); 2) 
предметного матеріального виразу цієї задумки в структурі твору (матеріал, репрезентамен, означ-
ник); 3) плану сприйняття реципієнта, який споживає твір (інтерпретація, оцінка, «естетичний об'єкт»). 
У другому випадку мова йде про синтагматичні та асоціативні ланцюжки, які породжуються з'єднанням 
значущих одиниць, або про художній твір як сукупність знаків, тобто про художній текст. У даному кон-
цепті знак виступає швидше як субзнак, більш того, нерідко в даному випадку плутають знаконосій та 
сам знак. Але саме таке поняття знаку (коли йдеться швидше про знаконосій, репрезентамен) харак-
терне для використання в зв'язці з поняттям текст в значенні «зв'язна та повна послідовність знаків» 
[16, 1067]. 

Ю. Лотман помічає, що художній твір може з'явитися одночасно і як знак, і як текст. Він відшто-
вхується від положення, що знаки в мистецтві мають не умовний, а іконічний характер, унаслідок чого 
опозиція «семантика-синтактика», нібито характерна для природної мови, знімається; синтагматичне 
переплітається з семантичним: «Для будь-якої семіотичної системи знак (єдність означника та означу-
ваного), поєднуючись по законах синтагматики з іншими знаками, утворює текст. В протилежність 
цьому, в мистецтві означуване (зміст) передається всією структурою моделювання твору, тобто текст 
стає знаком, а одиниці, які складають текст – слова, які в мові виступають як самостійні знаки, – в по-
езії (у літературі взагалі) стають елементами знаку» [9, 54]. «Текст, що утворює один знак, одночасно 
залишається текстом (послідовністю знаків) на якій-небудь природній мові й уже тому зберігає розбив-
ку на слова – знаки загальномовної системи» [12, 34]. 

Як ми можемо бачити, поняття «художнього знаку» та «художнього тексту» певним чином спів-
падають, якщо прийняти важливу для лінгвоцентричного підходу опозицію означуваного (плану змісту) 
та означника (плану виразу): сукупність дискретних знаків може зрозуміти як матеріал, предметне вті-
лення авторської моделі, яка невід'ємна від знаків, які її виражають, і яка охоплює як семантичний ін-
теграл всі значення знаків, що функціонують в тексті, у такому разі виступають як субзнаки. Позиція 
реципієнта знаку-тексту визначена його кодами, які дроблять єдність означуваних знаку-тексту на ту 
або іншу рефлексивну представленість структури знаку-тексту. Виникає питання: якщо поняття «худо-
жнього знаку» та «художнього тексту», по Лотману, володіють однією областю застосування (загаль-
ним інтенсіоналом), то в чому саме їх відмінність і чи варто вживати ці поняття разом? Якщо 
сприймати художній знак як дискретну полісемантичну одиницю, з яких складається художній текст, то 
тут мова йде як би про «будинок» та «цеглу» цього «будинку», тобто поняття інтенсіонально не спів-
падають і можуть застосовуватися. Але тут виникає проблема з розумінням поняття «художній знак» 
як дискретної полісемантичної одиниці. 

Поза сумнівом, що для семіотичних систем саме як систем, що склалися, поняття знаку важ-
ливе як «дискретний носій стабільного значення» [18, с. 73], що визначається орієнтацією на трива-
лість семіотичної послідовності. А. Моль вже вказав, що кожен окремий знак може модифікуватися в 
надзнак, який буде представляти із себе знак для наступного надзнаку, але при цьому важливо збері-
гати значення попередньої семантики знаків [14, 158-159]. Ми вважаємо, що модуляції значення різних 
знаків залежать не від подвійного розчленовування, характерних для систем з таксономією, а від ви-
користання і вживання, від функціонування знаків в суспільстві. Але художньому знаку як одиниці ста-
більно приписують полісемію, багатозначність. Отже, чи правомірно говорити про деякі знаки, які є 
дискретними носіями стабільної багатозначності або «порожніми» знаками? Адже кожен знак на поча-
тку свого розвитку не володіє точною референцією, яка відображена в соціальних тезаурусах, але ж 
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ми при цьому не говоримо про такі знаки як художні. Поняття «матерії» до цих пір багатозначно, та чи 
варто про нього говорити як про художній знак? Н. Автономова, критично підходячи до проблеми ба-
гатозначності у Ж. Дериди, вказує, як можна вирішити проблему незвідності багатозначних слів (зна-
ків) до однозначності: «візьмемо «гімен» Маларме. Чи можна вважати семантику цього слова 
«нерозв'язною», якщо при введенні в контекст вона так чи інакше проясняється? Так, у підручнику по 
гінекології нам буде свідомо ясно, що мова йде про незайману пліву, але зате в поетичному тексті по-
тенційних значень напевно буде значно більше, ніж те, що описує Дерріда. І це розходження контекс-
тів диктує різний обіг зі словом: у поетичному тексті задіяне все різноманіття відтінків значення 
кожного слова, а в підручнику панує установка на однозначність і термінологічність» [1, с. 72]. Контекст 
як перед-семантичний шар, абстрактний перед-розподіл у конкретику тексту (фреймування знаків) і 
визначає те або інше значення яке фігурує в семіотичній системі репрезентамена, а сам контекст за-
лежить від безлічі культурних передумов, інтерпретант, що реалізуються завдяки прагматиці спожи-
ваючого текст суб'єкта. Отже, мова йде про тій кодифікуємий шар семіозису, що представлений не в 
самих знаках як одиницях, а в особистому життєвому досвіді та соціальних ідеаціях, які розподілені в 
стратифікованих тезаурусах і референціях. Багатозначність того або іншого знака визначена лише 
його місцем у семіотичній системі, що береться одночасно у двох зрізах: культурному (інституціональ-
ному) та персональному. Саме тому не можна говорити про «художній знак» як дискретну багатознач-
ну одиницю. 

Спробуємо визначити тоді місце поняття «художній знак» в його співвіднесені з поняттям «ху-
дожній текст». По-перше, визначимо само поняття «текст». Як підкреслює М. Храпченко, в розумінні 
тексту можна виділити дві тенденції: лінгвістичну та семіотичну, які охоплюють неоднаковий круг про-
блем: «Якщо лінгвісти розглядають «текст» як явище, тісно пов'язане із словом, як мовну категорію, то 
семіотики трактують «текст» як сукупність значень тієї або іншої групи знаків» [17, 3], тобто для семіо-
тичного аналізу текстом є і перцептивні (візуальні, акустичні і так далі) та функціональні (індекс, ікона, 
символ) кодифіковані значення. А. П’ятигорський та Ю. Лотман, приймаючи поняття тексту як повід-
омлення, яке просторово (чуттєво) зафіксовано, причому зафіксовано не як випадкове явище, а як 
свідома передача повідомлення (при цьому текст не має потреби дешифровки, він зрозумілий та аде-
кватно інтерпретується виходячи з того культурного хронотопу, в якому створюється), постулювали, 
що текст може виступати і як одиниця культури, і як функція культури [15, 16-17; 13, 133-134]. Важли-
вим тут є те, що початковим «для культурологічного поняття тексту є саме той момент, коли. вся маса 
циркулюючих в колективі мовних повідомлень сприймається як не-тексти, на тлі яких виділяється гру-
па текстів, що виявляють ознаки деякої додаткової, значущої в даній системі культури, виразності» 
[13, с. 133]. Головними ознаками тексту виступають виразність, відмежованість, структурна та ієрархі-
чність інваріантної системи відносин [9, с. 61-65]. 

Р. Барт в рамках постмодерністської методології вимагає перейти від твору як замкнутої сис-
теми до тексту як відкритої системи (у S/Z це відмінність між текстом-читанням і текстом-письмом [3, 
12-13]) і приводить наступні ознаки тексту: 1) текст – поле методологічних змагань, яке здійснюється в 
дискурсивній практиці; 2) текст є позамежним по відношенню до докси як системи класифікації (він 
парадоксальний); 3) текст функціонує у сфері означника та виражає себе як метасимволічна структу-
ра; 4) у тексті здійснюється множинність сенсу як така; 5) текст є сітка, він є в першу чергу інтертекс-
том; 6) текст вимагає читання як гри; 7) текст пов'язаний з насолодою, він здійснює соціальну утопію у 
сфері означуваного [2]. Представляється, що у Барта (і традиції постструктуралізму, яка розділяє його 
поняття тексту) виявляються змішаними в одному терміні поняття тексту та метатексту або мікросе-
редовища та макросередовища існування тексту [19, с. 90-91]; таку ж помилку робить і Бологова М.А., 
яка об'єднує читання та дослідження тексту [4, 133-134]. 

Таким чином, поняття тексту 1) фіксує в сприйманому феномені організований ряд одиниць, 
що змінюють одна одну (як дискретних, так і диференційованих – фігуральних і семних), 2) які можуть 
розумітися в залежності їх від лінгвістичного існування суб'єкта, але 3) можуть розумітися як і відносно 
самостійні повідомлення (патерни інформації), 4) які виступають тим або іншим значущим комплексом 
для різних типів знаків (перцептивних та функціональних), 5) при цьому слід розрізняти текст і його 
конкретного носія, 6) оскільки ідеологічні особливості тексту існує у сфері означуваного, тобто культу-
ри, 7) але не варто плутати текст (значущий комплекс) і метатекст (контекстуальний простір, який ро-
бить комплекс значущим). В цілому можна стверджувати, що текст є семіотична реалізація сфер 
культури і соціуму в предметному полі, але у відмінності від знаку, який вдає із себе деяку цілісність 
(єдність), текст є процесуальним здійсненням культури та соціуму у предметі. Інакше кажучи, знак ви-
конує роль синхронії, а текст – діахронії, знак – предикація, текст – потік предикацій. 

Поняття художнього тексту, яке указує, на нашу думку, на особливе синтагматичне улашту-
вання будь-якого художнього твору, повинно, отже, охарактеризувати цей потік предикацій як специ-
фічно художній. Ю. Лотман вибудовує наступну історичну типологію текстів: а) перетворення 
первинного вислову на природній мові в ритуалізовану формулу, закодовану і якою-небудь вторинною 
мовою, в текст; б) з'єднання ритуалізованих формул в текст другого порядку, яке включало в себе 
«розташовані на одному ієрархічному рівні підтексти на різних мовах та мовах, що взаємно не виво-
дяться одна з одної» [11, 131], багатоструктурна композиція; в) поява художніх текстів: «перетворення 
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ритуалу на балет супроводжується перекладом всіх різноструктурних підтекстів мовою танцю» [там 
само], моноструктуризація багатоструктурної композиції; художній текст – «якісно новий етап в ускла-
дненні структури тексту» [11, 132]. 

По Лотману, відмінність між художнім і нехудожнім текстом лежить в синтагматиці, в оповідній 
(наративній) структурі тексту. Оповідний нехудожній текст виступає як ієрархія самостійних синтагма-
тичних структур, при цьому «кожен рівень має цілком самостійну іманентну організацію. Одночасно 
кожен нижчий рівень по відношенню до наступного за ним вищого виглядатиме як формальний, а цей 
вищий виступить як його зміст» [10, 340]. Для художнього тексту дані закономірності зміщаються. Вна-
слідок цього в художньому тексті виникає взаємодія протилежно спрямованих структур: одні здійсню-
ють функцію, яка автоматизує (ряди ритмічних впорядкованостей), інші деавтоматизують структуру 
(порушують інерцію очікування). У наративному плані це виявляється в тому, що «якщо синтагматика 
нехудожнього тексту – це послідовність однорідних елементів, то синтагматика художнього – послідо-
вність різнорідних елементів… послідовність структурних домінант різних рівнів» [10, 341 ].  

Іншими словами, можна сказати, що в художньому тексті акт оповідання будується так, щоб 
саме наративний шар ніс в собі максимум змісту, найбільшу напруженість смислу і значень. Інакше 
кажучи, в художньому творі нарація, характерна для будь-якого тексту, набуває статусу специфічної 
самоспрямованості (але не самоцінності!). Художній твір насамперед це оповідання, яке побудоване 
так, щоб зацікавити, виразивши та викликавши емоції. Окрім цього це оповідання може виконувати 
етичні, релігійні, правові, філософські, комунікативні цілі, по-різному здійснюючи їх нарацію усередині 
себе, але він саме від цього не володітиме наративним характером. Задоволення або незадоволення 
від художнього тексту можна отримувати так само, як і від іншого виду тексту, інша справа, що пред-
метність художнього тексту зазвичай визначена представленими в семіотичній перспективі (крізь соці-
окультурні коди) речами, подіями, процесами і так далі. Про одну і ту ж подію може повідати і газетна 
стаття, і розповідь очевидця, і художня розповідь. Про одну і ту ж подію може повідати і газетна стат-
тя, і розповідь очевидця, і художня розповідь. Але художність, як представляється, виникає в той мо-
мент, коли виникає зосередженість на нарації, на тому, як передати емоції і або створити їх, якими 
засобами транслювати значення в їх і денотації, і конотації, щоб не просто викликати швидкоплинний 
ефект, а створити тривалий, такий, що впливає і після споживання тексту, емоційно-смисловий стан. 
Зрозуміло, для такої дії потрібна якісна робота уяви, причому продуктивної уяви, що виявляє або 
створює зв'язки між речами (подіями, явищами, процесами, людьми), які фігурують в нарації, констру-
юючи цей зв'язок за принципом аналогії та її модифікацій (метонімії, метафори, алегорії і так далі) для 
розкриття емоційних і смислових особливостей наративних функторів, що позиціонуються в нарації. 
Продуктивну уяву не варто розуміти як нічим не обмежену фантазію («Архіпелаг Гулаг» – художній 
твір, який граничить з публіцистикою). 

Продуктивна уява зосереджується на можливих типах зв'язку між речами, вона важлива як в 
науці, так і в мистецтві, але в науці нарація відбувається не для себе, а для об'єктів нарації, науковий 
виклад визначений відшуканням (проектуванням) логічних зв'язків між досліджуваними об'єктами (ди-
з'юнктивних, кон'юнктивних, імплікативних, еквівалентних, негативних, кванторах). Тому в художній 
нарації присутні одночасно зосередженість на нарації та високому ступені продуктивної уяви, яка зо-
середжується не на логічних зв'язках, а швидше на емоційних зв'язках, але таких, які даються за до-
помогою певної логіки. По Лангер, це логіка презентативного символізму, в якому речі позиціонуються 
не у вигляді дискурсивних об'єктів вислову, а у вигляді об'єктів переживання, виразу емоцій, конота-
ційної семантики, характерної для художніх значень [8, 89-92, 183-236]. Таку функцію для творів мис-
тецтва вказує і Виготський, але при цьому він вказує на зв'язок емоцій (афектів і співафектів) з 
фантазією, стверджуючи, що емоції мистецтва (естетичні емоції) здійснюються в образах фантазії [5, 
262-268]. Такий зв'язок підкреслює і Колінгвуд: «Саме діяльність уяви відповідає за вираз емоцій» [7, 
с. 209]. Видимо, в художньому творі об'єднуються вищезгадані позиції, тобто емоційні предикації, імо-
вірнісні предикації та образи фантазії, причому об'єднуються так, що з'являються нерозривно. Ці мо-
менти нарації (тексту) характеризують його внутрішню структуру. Самоспрямованість нарації тексту 
відноситься швидше до зовнішньої структурності, тобто до знакової сторони художнього твору, інакше 
кажучи, увага до художнього твору спочатку забезпечується знаком, але враження від художнього 
твору, тривала увага та емоційна тривалість забезпечується текстом. 

Отже, текст – це поняття, яке вказує на штучно створені або залучені в практику виробництва 
значень та смислу предмети, причому ці предмети створені так, щоб щось повідомляти (як дорефлек-
сивно, так і рефлексивно), а не означати, на відміну від знаку. Художній текст – це мета-надзнак, по-
відомлення, яке будується так, що в ньому підвищується сугестія, завдяки якій даний через культуру 
предметний шар зв'язується безпосередньо із структурою самого повідомлення, з його елементами 
значущості та емоційності, та так, що вони невідривні від повідомлення. Саме даний ефект, який так 
підкреслював Лотман, і створює знаковість твору мистецтва як тексту. Тут виникає наступна проблема – 
для буденної свідомості будь-яке повідомлення представляє нерозривний зв'язок семантичних та син-
таксичних одиниць. Невже варто вважати художнім твором такий предмет, який і для буденного, і для 
раціонального мислення з'являється як нерозривна єдність означуваного та означника в наративній 
єдності семантики та синтактики? Але вважати, що лише художні твори є єдністю знаку та тексту, було 
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б передчасним. Так, У. Еко стверджує, що «семема є сама собою початковим текстом, тоді як текст є 
поширеною семемою» [6, 247]. Вказуючи на статус поняття інтерпретанта як «спосіб представляти за 
допомогою іншого знака… те, що репрезентамен насправді відбирає з певного об’єкта» [6, 257], Еко 
постулює (спираючись на Пірса), що інтерпретант – це установка зв’язку між репрезентаменом та значен-
ням, наслідком чого стає розуміння значення як знаку, який викликається у розумі як інтерпретативна 
ознака, тобто значення – це інша система знакових відносин, до якої знак цього значення переводиться; 
значення у такому разі – це серія інтерпретантів, які супроводжують знак та при визначеному функціо-
нуванні самі виступають як знак, значенням якого може слугувати той знак, з якого починається інтер-
претація [6, 259-259]. Внаслідок цього значення – «це все, що передбачає знак», і в цьому разі 
«значення знака з самого початку містить у собі всі тексти, у якій можна вставити цей знак. Знак – це 
текстуальна матриця» [6, 259]. Отже, для знаку, який становиться текстом, важлива композиційна ре-
презентація. Але тоді і для тексту як розгортання значеннєвої системи знаків (у тому сенсі, що і зна-
чення – знак) композиційна репрезентація постулює необхідність послідовності значень тексту 
виступати як єдність серій означуваного, яке утворює і єдність серій означника. Неоднорідні елементи, 
які, по Лотману, характерні тільки для художньої нарації, існують і в інших нараціях і текстах, це фе-
номен переходу знаку в своє значення як іншу систему знаків, які здатні і якісно відрізнятися від нього. 
Таким чином, для будь-якого семіотичного предмету людської практики і знакова, і текстуальна сторона 
рівнопрімордіальні, і постулювати таку співвіднесеність тільки для художніх творів було б не зовсім вірно.  

Таким чином, можна стверджувати, що поняття «художній знак» та «художній текст» схоплюють 
один і той же феномен, але з різних боків: 

а) знак вказує на структурно-формальну єдність феномену як гетерогенної цілісності, у творі 
мистецтва виконуючи ту роль, яку Я. Мукаржовський відводив естетичній функції у творі мистецтва, це 
як цілісність предмету, так і цілісність його сприйняття та інтерпретації; 

б) текст вказує на процесуально-наративне представлення феномена, його артикуляцію в серій-
ній предикації та інтерпретативній матриці, яка з’являється як синтагматична реалізація неоднорідної 
репрезентації. 

Але що, відтак, відрізняє художній твір від інших творів, художній знак-текст від інших знаків-
текстів? Ця відмінність – в підкресленій нами самоспрямованості нарації художнього твору, розповіді 
для розповіді, але не в значенні мистецтва для мистецтва, а в позитивній даності того, про що розпо-
відається, в тому, чим розповідається, так, щоб твір викликав зацікавленість і переживання. Це – абс-
трактне, поки порожнє визначення, конкретизація якого залежить від конкретних випадків художньої 
події естетичного досвіду. 
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ  
ТА ПРОБЛЕМА АТЕНЦІОНАЛЬНОСТІ 

 
Розглянуто філософсько-методологічні принципи дослідження проблеми атенціональності 

у контексті дослідження специфіки естетичного досвіду. Феноменологічна естетика розгляда-
ється як концептуалізація некласичного естетичного досвіду, що спирається на розуміння його 
трансцендентальних витоків. Концепція атенціональності є відображенням специфічності станів 
„естетичного розуму”. 

Ключові слова: естетика, феноменологія, мистецтво, унікальність, трансцендентальне. 
 
In the article is examined phenomenological conception of aesthetic experience. The basic elements 

of concept of phenomenological aesthetics and transcendental character of conception of aesthetic experi-
ence are critically analyzed here. In work is offered new concept of attentionality for understanding of aes-
thetic experience on the basis of attentional states of “aesthetic mind”. 

Key words: aesthetics, semiotics, art, uniqueness, transcendental.  
 
Внесок феноменологічної філософії в дослідження проблем естетики складно як недооцінити, 

так і переоцінити. Новий погляд на старі проблеми дозволив задати свіжий ракурс не тільки для філо-
софських дискусій про загальні принципи світобудови та людського існування, а й для конкретних фі-
лософських дисциплін. Проте аналітика естетичних феноменів у феноменології визначена тією 
установкою, яка в прихованому вигляді розвивається від самого вчення Гуссерля до його послідовни-
ків. Як вказує Б. Вальденфельс, в рамках естетики феноменологія «повертається насамперед до ес-
тетичного досвіду» [1, 103], інакше кажучи, феноменологічна установка на досвід як інтенціональне 
переживання свідомості розгортає сферу естетичного в полі феноменологічного уявлення досвіду. 
Серед новітніх авторів, які розробляють дану проблему, слід вказати французьких естетиків 
М.Дюфрена і М.Мерло-Понті, а також сучасного російського дослідника В.Л.Лехцієра та його моногра-
фію „Вступ до феноменології художнього досвіду” (2002) [5]. 

Потреба в критичному розгляді феноменологічного проекту в естетиці постає, по-перше, у 
зв’язку з малою представленістю даної проблематики в студіях української естетики, по-друге, у 
зв’язку з внутрішніми протиріччями позитивної постановки питання про естетичний досвід у самій фе-
номенологічній естетиці. Феноменологічні концепції естетичного досвіду відрізняються різними спосо-
бами розгляду потоку феноменів й самого потоку свідомості, котрі ми зустрічаємо в естетичних 
варіаціях та процесах. Неоднорідність посилок в обґрунтуванні суті естетичного як такого та різні он-
тологічні базиси феноменологічних досліджень у області естетики створюють труднощі для розгляду 
загального концепту феноменології естетичного досвіду. Проте загальна для феноменологів феноме-
нологія досвіду вибудовує і той вектор, який конституює феноменологічну естетику, загальний кон-
цепт, характерний для феноменологічно-естетичних побудов. Отже, метою даної статті є розробка 
концепту «атенціональності» як такого, що фіксує базовий рівень специфічної феноменології худож-
нього досвіду, який залишається малодослідженим. 

Якщо треба говорити про досвід, який постає як тема для феноменології та феноменологічної 
естетики, то треба зауважити, що аналітика початкового досвіду як прото-феномена конструювання 
реальності людиною передусім розкриває його в дорефлексивному та допредикативному стані існу-
вання у світі як сферу різноманітних способів даності об’єкта у переживаннях свідомості. Не тільки 
феноменологія, а й прагматизм та герменевтика порушили питання про естетичний досвід як про осо-
бливий тип досвіду: естетичний досвід як один з видів можливого розгортання досвіду par excellence 
повинен співвідноситися з останнім не як частина та ціле, а скоріше як здійснення та конкретизація 
досвіду в тій або іншій структурі освідомлення, в символічній формі єднання мислення та діяльності. 
Але розгортання концепту естетичного досвіду в даних філософських напрямах відбувається у вигляді 
синтагматичної конфігурації, в якій частини досвіду слідкують одна за одною, утворюючи його естети-
чний результат, на тлі уявлення про твір мистецтва як той естетичний предмет, у контакті з яким і 
утворюється естетичний досвід.  

Досвід як переживання, за Гуссерлем, визначається тією інтенцією, яка формує його смислове 
навантаження для мислення, а якщо розробляти цю настанову далі, виходячи за рамки трансценден-
тальної феноменології, то й діяльності, праксису, які розгортаються в життєсвіті. Тоді першим дискур-
сивним елементом, який дає змогу сформулювати загальний концепт феноменології естетичного 
досвіду, є естетична інтенція (естетична інтенціональність). Естетичний об'єкт конституюється особ-
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ливого типу естетичною інтенцією, яка є особливою модифікацією інтенціональності, яка самими фе-
номенологами розуміється то як конструкція фікціональної реальності свідомості (Гуссерль), то як мо-
дифікація інтенціональністю самої себе, що створює інтерпретаційні рівні взаємодії з дійсністю 
(Гартман, Інгарден). Поняття естетичної інтенції звертає увагу на те, що будь-який об'єкт набуває ста-
тусу естетичного феномена лише в особливого роду спрямованості на нього «трансцендентального 
оператора» (у класичній феноменології – свідомості та ось-буття, в некласичній – тіла та життєсвіту). 
Тобто поза естетичною інтенцією предмет виявляє з себе всього лише або факт сприйняття, або ар-
тефакт культури; естетичного об'єкта самого по собі не існує. Факт інтенціонального зв’язку естетично-
го об’єкту та естетичного переживання відзначає і Дюфрен, який, охарактеризувавши естетичний 
об’єкт як об’єкт в-собі-для-себе-для-нас, відзначає, що як чуттєвий об’єкт естетичний об’єкт неможли-
вий без естетичного досвіду, неможливий без переживання, тобто без інтенціонального конститую-
вання об’єкта [9, 199-238]. Як вказує Інгарден, «там, де на початку процесу естетичного сприйняття – 
наприклад, під час чуттєвого спостереження, – ми маємо справу з деяким реальним предметом, реаль-
ність цього предмета не є необхідною для виникнення сприйняття або спілкування з певним естетичним 
предметом. Коли ми, скажімо, спостерігаємо шматок мармуру, який називаємо «Венера Мілоська», та 
захоплюємося своєрідною чарівністю його форм, може трапитися, що ми під час цього спостереження 
піддаємося ілюзії, що насправді в залі Лувру цього шматка мармуру немає або що він став абсолютно 
іншим, чим це здавалося нам в процесі спостереження. Все це не внесло б ніяких змін ні до стану на-
шого захоплення, ні також в те, що нам було дано як його об'єкт. Реальність об'єкта не є тому необхід-
ною для процесу естетичного переживання» [4, 116]. Естетичний об'єкт, за Інгарденом, є інтенціональним 
еквівалентом естетичного переживання. 

Але виходячи з факту інтенціональної реалізації досвіду, ми хочемо вказати на особливий ха-
рактер естетичної інтенції, виходячи за рамки феноменологічної естетики. Якщо в досвіді будь-яка 
інтенція випливає з тої або іншої потреби, мотиву та, як наслідок, емоції, що штовхають людину на те 
або інше означування дійсності та відповідну діяльність (практичну або розумову), що корелює це 
означування, то в першу чергу варто виділити фактори, які первинно значимі для досвіду. Ці фактори 
можливо визначити як фізичні впливи на органи почуттів, що викликають вроджені емоції, які транс-
формуються в ході соціалізації в провідні емоції, серед яких виділяється й клас естетичних емоцій 
[див. наприклад: 2, 268-270]. Ці естетичні емоції безпосередньо пов'язані з естетичною інтенцією че-
рез естетичні абстракції, але безсумнівна соціальна сторона цих процесів поки залишає осторонь 
окремий момент – естетичний досвід ще в його простому тетичному оформленні поза рефлексивних 
та предикативних актів свідомості, у його окремому початковому моменті в індивіда. Тут ще немає ес-
тетичної емоції в її конкретизації, немає й естетичної інтенції в її закінченості. Однак перш ніж перейти 
безпосередньо до характеристики цього явища, укажемо наступні елементи, які характеризують фе-
номенологічну естетику в її концептуальній єдності. 

Другим елементом є уява. Згідно з феноменологами, в основі досвіду окрім першого шару ін-
тенціональності лежить єдність багатообразних покладань в переживаннях предмету, внаслідок чого 
ми повинні перейти до суті цього предмету та до суті самих переживань, оскільки покладання предме-
ту не можуть бути відірвані від специфіки переживання та наочного регіону, в якому це переживання 
розгортається. Предмет безпосередньо дається інтуїтивними актами, до яких відносяться чуттєве 
сприйняття, уява та категоріальна інтуїція. У естетичній інтенції уява є таким способом даності пред-
мету, що превалює, але не пригнічує останні способи предметної даності. Специфіка естетичного об'-
єкту в феноменології зводиться до дій інтенціональної свідомості у сфері уяви, реконструктивної 
конкретизації, яка, по установці феноменології, можлива лише за допомогою реконструкції та пізнання 
образів. А ці образи – вже якісні сигніфікати інтенціонального акту, які безпосередньо ведуть до його 
матерії. Завдяки діяльності уяви, репродуктивній імагінації, об'єкт репрезентації тотожний образу, що в 
естетичному плані конституює постійне втручання уяви в змістовні структури предмета, додання йому 
сенсу як естетичного. Треба тоді звернути увагу, що діяльність уяви можлива без естетичної інтенції, 
але естетична інтенція неможлива без діяльності уяви. При цьому феноменологічно слід підкреслити, 
що будь-який образ існує не просто як репрезентант якогось об'єкта, образ вимагає для себе якогось 
образного простору, де він може варіюватися для різного способу уявлення, що означає, що в уяві 
відбувається завжди і якесь до-конструювання. У феноменологічній естетиці це пов'язано з пробле-
мою структури твору мистецтва як потрійного витвору у вигляді фізичного носія образу, об'єкта репре-
зентації та об'єкта образу. Об'єкт образу пов'язаний із спробами включення уявного простору образу в 
полі сприйняття. Гуссерль відзначає особливість естетичного споглядання в рамках нейтральної сві-
домості об'єкту-образу на прикладі дюреровської гравюри «Лицар, Смерть та Диявол»: «Тут ми на-
самперед розрізнимо нормальне сприйняття, корелятом якого виступає річ «гравюрний лист» – ось 
цей лист в теці з гравюрами. По-друге ж, – перцептивна свідомість, в якій перед нами є проведені чо-
рними лініями та не розфарбовані фігурки – «лицар на коні», «смерть», «диявол». У естетичному спо-
гляданні ми не звернені до них як до об'єктів, – ми звернені до них як до репрезентованих «в образі», 
точніше ж, як до «відображених» реальностей, лицаря з плоті та крові і так далі… Образ-об'єкт, що 
відображає, – він не перебуває перед нами ні як сущий, ні як не-сущий, ні в якій-небудь іншій модаль-
ності подання, або ж, краще сказати, він зізнається як сущий, але тільки як як би – сущий в модифікації 
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нейтральності буття. Проте так само перебуває й відображене, якщо тільки наше відношення – чисто 
естетичне і ми приймаємо його «просто як образ», не ставлячи на ньому відтиск буття або небуття, 
буття можливого або передбачуваного й таке інше» [3, §111]. Цю особливість конструювання об'єктної 
області образу підкреслює Сартр в понятті «квазі-спостереження», яке постає як установка свідомості 
на цілісний інтенціональний синтез актів образної свідомості, представлення об'єкту образу як цілісно-
го [7, 58-64]. 

Наступним елементом концепту феноменологічної естетики є фантазія як особливе просторо-
во-часове структурування інтенціональної дійсності. Проблема фантазії в рамках феноменологічної 
естетики ставить питання про онтологічний статус естетичних предметів, піднімає питання про їх стру-
ктурний принцип існування в межах об'єктування естетичної інтенції. Фантазія, що розуміється як іде-
альне оперативне перетворення початкового переживання, у відмінності від уяви, яка в першу чергу 
варіює образи за принципом асоціації, незв'язана ніякою буттєвою даністю предмету і його межами, за 
які асоціативна репродукція образів вийти не може (точніше, в разі виходу за них, вона стає фантазі-
єю). Фантазія ж, що так само безпосередньо дає предмет, дає його в особливому модусі буття – квазі-
бутті, можливому бутті. Це буття надбудовується над первинною даністю і більш повно розкриває її, 
конституюючись в актах реактуалізації – конструюванні нового сущого, актуалізації «можливостей» 
сущого. У такий тип буття феноменологічна естетика вкладає основу існування естетичного об'єкта, 
яким по перевазі виступає мистецтво, що розкриває і виражає можливе буття, яке не дано в початко-
вому досвіді переживання. 

Четвертим елементом є гносеологічний характер феноменологічної естетики. Будь-який інтен-
ціональний акт в феноменології трактується в своїй основі як пізнавальний. Не є виключенням і сфера 
естетичного досвіду. Тотальність гносеологічності чистого феноменологічного підходу виключає виді-
лення своєрідної специфіки естетичних об'єктів, підводить їх під ті ж раціональні схеми, що і гносеоло-
гічні об'єкти, та трактує їх у результаті як пізнавальні моменти на шляху феноменологічних актів 
трансцендентальної свідомості. Естетичний об'єкт служить пізнанню – і тим самим феноменологія 
втрачає негносеологічну структуру естетичного об'єкту (не дивлячись на те, що Мерло-Понті постулю-
вав «тіло» як трансцендентальну умову свідомості та зв'язку з трансцендентністю світу, він так само 
прив'язав естетичні об'єкти до пізнавальних актів, тільки лише пов'язавши їх з особливими зовні-
дискурсивними пізнавальними актами ). 

Можна стверджувати, що означене концептуальне поле феноменологічної естетики виходить з 
трансцендентального суб’єкту в якості його особливого переживання – переживання можливостей 
буття. Це переживання як переживання квазібуття створює особливий тип об’єктного світу для цього 
буття, яке дається в образах поза регіоном безпосереднього споглядального досвіду буття. В. Лехци-
єр прямо запропонував визначити область мистецтва як художнього досвіду в рамках життя в модусі 
«пере», в досвіді переживання, який розглядає через структуру інтенціональності екзистенції, котра 
екзистує, як подія спів-буття, спів-буття-діяння, яке аналізується в понятійних рамках трансцендента-
льної методології Гусерля. Спів-буття-діяння в своїй ноематично-ноезисній структурі є чистим досві-
дом, тобто чистим переживанням екзистенції, і художній досвід є реконцептуалізацієй цього досвіду в 
рамках мистецтва, мова мистецтва є мовою актуалізації природної мови переживання [5, 170-176]. 
Чисте переживання можливості буття як естетичний досвід – така концептуальна модель постає лише 
з точки зору досвіду трансцендентального суб’єкта (навіть якщо звати його екзистенцією), але не з 
точки зору суб’єкта досвіду. Об’єкт естетичного досвіду та суб’єкт естетичного досвіду постають як 
одна з обов’язкових трансцендентальних умов, але при цьому аналітику естетичного досвіду роблять, 
виходячи не із структури досвіду, а із структур суб’єкта, переносячи ці структури і на об’єкт. Якщо піді-
йти до естетичного досвіду не як до переживання трансцендентального суб’єкта, а як до переживання, 
в якому і суб’єкт, і об’єкт зазнають впливу від структури реалізації цього досвіду із абстрактної неви-
значеної даності до конкретного свідомого подання, то треба зазначити, що для естетичних об’єктів 
існує загальна абстрактна риса – вони викликають увагу поза свідомої спрямованості. Цей факт вже 
відзначався в естетиці, навіть у феноменологічній, але йому не надавалось концептуального забарв-
лення. Наприклад, Р. Інгарден, пише, що «досить важко вловимим моментом є перехід від чуттєвого 
спостереження певного реального предмета до фаз естетичного переживання» [4, 124]. У зв'язку з 
цим він вводить поняття попередньої емоції: «при спостереженні якого-небудь реального предмету 
нас вражає одна своєрідна якість, або безліч якостей..., що не тільки зосереджує потім на собі нашу 
увагу, але, крім того, є для нас не байдужою: вона викликає в нас особливу емоцію, яку я буду назива-
ти попередньою емоцією, тому що ця емоція дає лише початок відповідному процесу естетичного пе-
реживання. Ця якість, як я сказав, «вражає» нас, нав'язується нам. Цим я хочу сказати, що сприйняття 
її є пасивним і в цій фазі переживання швидкоплинним, і при тому таким, що якби весь процес у цій 
фазі раптом припинився, то, імовірно, навіть ми самі не могли б відповісти на запитання, що предста-
вляє собою ця якість; ми скоріше одержуємо враження від неї, скоріше відчуваємо її, чим сприймаємо. 
Попередня емоція, що виникла на цій основі, – це не те, що «подобається», про що набридливо гово-
риться в різних естетичних дослідженнях. Спочатку це стан збудження, яке викликане якістю, що нам 
нав'язується в предметі спостереження. У перший момент, не віддаючи собі ясного звіту в тім, яка це 
якість, ми лише почуваємо, що вона залучила нас до себе, спонукала звернутися до неї з метою ово-
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лодіння їй у безпосередньому контакті» [4, 124-125]. Приблизно про те же пише В. Шкловський, але в 
контексті свідомо спроектованих і змодельованих естетичних предметів: «речами художніми... ми бу-
демо називати речі, які були створені особливими прийомами, ціль яких полягала в тому, щоб ці речі 
по можливості напевно сприймалися як художні» [8, 11], «він (художній твір – прим. авт.) «штучно» 
створений так, що сприйняття на ньому затримується й досягає можливо високої своєї сили й трива-
лості» [8, 23]. Я. Мукаржовський вказує на таку особливість естетичної функції діяльності як феномен 
ізоляції: «Усюди, де в соціальному бутті з'являється потреба виділити який-небудь акт, річ або особи-
стість, звернути на неї увагу, звільнити її від небажаних зв'язків, естетична функція виступає як супро-
відний фактор; така, наприклад, естетична функція будь-якого церемоніалу..., таке естетичне 
забарвлення свят» [6, 56] 

Перед нами певний перед-інтенціональний феномен естетичного. Він характеризується як те, 
що генерує естетичний акт в емоційно-почуттєвому оформленні за допомогою зосереджування на 
ньому уваги, але не таким чином, коли ця увага визначається лише в результаті того чи іншого наміру 
людини, а скоріше власне акт уваги викликається структурними особливостями об'єкта по відношенню 
до людини. Ми пропонуємо визначити цей момент естетичного досвіду як атенціональність. Описуючи 
атенціональні зрушення, Гусерль пише: «Прийнято метафорично говорити про «духовний погляд», 
про «промінь погляду» чистого Я, про те, куди звертається та від чого відвертається цей промінь. Від-
повідні цьому феномени виділилися для нас як зовсім ясна та чітка єдність. Вони відіграють головну 
роль, коли мова заходить про «увагу», і їх же, не розмежовуючи феноменологічно з іншими феноме-
нами та змішуючи із цими останніми, іменують модусами уваги» [3, 92]. Відволікаючись від трансцен-
дентального ідеалізму Гуссерля та використовуючи позитивні моменти його аналізу атенції, 
зауважимо про неї наступне. Будь-який вид інтенції (інтенціональності) має зв'язок з відповідною ате-
нцією (атенціональністю). Згідно з Гусерлем, в інтенціональному шарі природного сприйняття речі або 
процесу можна виділити незмінний ноематичний склад переживання предметності та зміни зафіксо-
ваного переживання просто в розподілі уваги та її модусів: «І зміна... складається винятково в тому, 
що в одному випадку, який залучається для порівняння, «перевага», як виявляється, віддається од-
ному, в іншому – іншому предметному моменту або ж в одному випадку той самий момент виявляєть-
ся «безпосередньо та особливо поміченим», в іншому – «поміченим тільки поряд з іншими», у 
третьому він залишається «зовсім непоміченим», хоча він і продовжує залишатися таким, що являєть-
ся. Є різні такі модуси, які в основному належать увазі» [3, с. 95]. Такі способи атенції, згідно з Гуссер-
лем, супроводжують кожну інтенцію, будучи залежними від неї. У такому випадку й естетичну інтенцію 
повинна супроводжувати естетична атенція. Але на наш погляд, саме естетична інтенція є супровід-
ним елементом, а не естетична атенція, в естетичному досвіді атенція передує інтенції та фундує її. 
Отже, естетична атенція (і вже як її наслідок – пов'язана з нею інтенція) викликається завдяки особли-
вій атенціональній структурі даності феномена для свідомості. 

На жаль, у феноменологічних проектах естетики конструктивна й позитивна роль атенції не 
була відзначена. Але на наш погляд, поняття атенціональної структури (атенціональності) естетичного 
досвіду дозволяє розв’язувати зацикленість категоріальних систем естетики на таких поняттях, які од-
ночасно означають і естетичні цінності (естетичні якості), і естетичні категорії, і самодостатні сутності. 
Ця акцентуація є досить некоректною, тому що естетична оцінка (цінність), що виражається в різнома-
нітних поняттях, – це лише рефлексивна частина естетичного досвіду. Оцінка завжди є свого роду аб-
стракцією, а до виникнення цієї оцінки відбувається багатофазовий процес естетичного переживання. 
Саме атенціональна структура викликає той феномен, що Р. Інгарден описує як попередню емоцію, 
від інтенсивності якої залежить подальший розвиток естетичного, почуттєвого переживання. Це пере-
живання надалі артикулюється в рамках естетичних цінностей, завдяки естетичній оцінці, естетичному 
судженню, які, у свою чергу, змістовно обумовлені апперцепційним базисом конкретного суб'єкта. 
Атенціональна структура в естетичному досвіді безсумнівна, вона охоплює й естетичний об'єкт, й су-
б'єкта естетичного досвіду, але вона діалектично бідна по своєму змісту. Симетрія або образ, гармонія 
або контур, метафора або фігура – все це закріплене та конкретизоване уявлення про ту або іншу 
структуру сприйняття атенціональності естетичних об'єктів, яке обумовлено культурою та соціумом. 
Не прекрасне або потворне викликає в нас естетичну емоцію, а об'єкт або предмет, що виступають 
перед нами та оцінюються як прекрасні або потворні. 

Інше питання, як наприклад атенція, що провокує естетичний досвід, відрізняється від якого-
небудь оклику на вулиці, коли увага так само викликається ще до спрямованості свідомості. Чому, як-
що ми чуємо своє ім'я, ми в більшості випадків прагнемо відшукати джерело, а не думаємо «Який пре-
красний голос!» (хоча деякі люди (наприклад, музиканти) можуть так подумати, тобто й таке 
атенціональне зрушення може виступити як естетична атенція). Простою відповіддю було би заува-
ження, що естетична атенція завершується естетичною оцінкою, але така відповідь не вирішить масу 
виникаючих питань. Справа в тому, що естетичний досвід – умовний досвід, це один зі способів соціа-
льного конструювання реальності. Ми постійно маємо масу впливів із зовнішнього до нас світу, які мо-
жуть виступити як атенції, але в першу чергу це будуть атенції утилітарного досвіду, які не будуть 
мати характер атенціональності, тому що вони викликають увагу як ознаки первинно необхідних по-
треб, тобто є атенціональними зрушеннями усередині утилітарного досвіду. Це навіть не атенціональ-
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ні моменти речі, а та або інша сторона, що розкривається тільки в інтенції, яка спочатку залежить від 
утилітарного використання речі та спілкування. Утилітарний досвід (який невідривний від праксису) 
для нас виступає як такий досвід, що необхідний для забезпечення умов для виживання та життєдія-
льності як індивіда, так і роду. З такої точки зору більшість форм досвіду можна звести до утилітарної 
форми, крім естетичної форми досвіду. У чому особливість тоді естетичної атенції? В естетичному 
досвіді вона дана не як ознака первинно необхідного предмету, а як самостійний знак предмета, що 
не з'являється необхідною умовою для виживання, тобто не як атенціональне зрушення, а саме як 
атенціональність. Оклик має атенціональну функцію, але не атенціональну структуру, він з'являється 
як атенціональне зрушення, а не атенціональність. В момент оклику ми обертаємо увагу на джерело 
оклику, а не на сам оклик саме тому, що для утилітарного (повсякденного) спілкування більш важлива 
сама передача інформації, ніж зосередженість на способі передачі інформації. 

Таким чином, ми можемо вказати на евристичний потенціал, і, як наслідок, необхідність вве-
дення поняття «атенціональність» у категоріальну систему естетики. Тому ми вважаємо за доцільне 
ввести поняття «естетична атенція», а також похідні від нього поняття «атенціональність», «атенціо-
нальна структура» для опису специфічної спрямованості чуттєво-емоційної форми естетичного досвіду. 
Завдяки цим поняттям ми можемо вказати на дійсно специфічне місце естетичного досвіду серед інших 
способів реалізації досвіду, але при цьому зберігши в ньому загальну для всіх видів досвіду форму. 

 
Використані джерела 

 
1. Вальденфельс Б. Вступ до феноменології. – К.: „Альтерпресс”, 2002. – 176 с. 
2. Воеводин А.П. Эстетическое регулирование социальной активности людей / Філософські дослідження. 

Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Випуск 5. – Лу-
ганськ, 2004. – с. 263-272. 

3. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1: Общее введение 
в чистую феноменологию. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. – 336 с. 

4. Ингарден Р. Эстетическое переживание и эстетический предмет / Ингарден Р. Исследования по эсте-
тике. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. – с. 114-154. 

5. Лехциер В.Л. Введение в феноменологию художественного опыта. – Самара: Изд-во «Самарский уни-
верситет», 2002. – 236 с. 

6. Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты / Исследования по 
эстетике и теории искусства. – М.: Искусство, 1994. – с. 35-121. 

7. Сартр Ж.-П. Воображение. Феноменологическая психология воображения. – СПб.: Наука, 2002. – 319 с. 
8. Шкловский В.Б. О теории прозы. – М.: Советский писатель, 1983. – 384 с. 
9. Mikel Dufrenne. The Phenomenology of Aesthetic Experience. – Northwestern University Press, 1973. – 578 p. 
 

 
 

Філософія  Скороварова Є. В. 



Вісник ДАКККіМ  3’2008 

 47

К у л ь т у р о л о г і я  
 
 
 
 

УДК 7.73.75(045) Юлія Вікторівна Романенкова 
кандидат мистецтвознавства, доцент, 

докторант Державної академії  
керівних кадрів культури і мистецтв 

 
МОТИВ УСІКНОВІННЯ ГОЛОВИ  

У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЖИВОПИСУ XV – XVII СТ. 
(частина 2: ІОАНН ХРЕСТИТЕЛЬ І САЛОМЕЯ) 

 
Стаття що передбачає три частини, присвячена мотиву усікновення глави у живопису XV-

XVII ст., що був у той період одним з найрозповсюдженіших. У другій частині дослідження запропоно-
вано варіант умовної класифікації цих сюжетів, були проаналізовані деякі іконографічні особливості 
сюжетів „Саломея з головою Іоанна Хрестителя” та „усікновення глави Іоанна Хрестителя”.  

Ключові слова: мотив смерті, Іоанн Хреститель, усікновення голови, іконографія, краса, 
композиція, сюжет. 

 
This article, that will consist of three parts, is dedicated to the motive of cutting off the head in painting 

of XV – XVII centuries, that have been explained as one of the most popular in this period. The IId part of this 
essay proposes some version of the classification of these subjects, some iconographical features of sub-
jects “Salome with the head of Ioann Baptist” and “Cutting of the head of Ioann Baptist” have been analyzed.  

Key words: reason of death, Ioann Khrestitel, iconography, beauty, composition, subject. 
 
Однією з найрозповсюдженіших у західноєвропейському живопису XV – XVII ст. є тема смерті 

Іоанна Хрестителя. Мотив смерті, передусім страти, як такий взагалі був дуже поширеним у Західній 
Європі, враховуючи специфіку соціально-історичного тла доби. І особлива увага приділялася 
персоналії, яка вважалася свого роду з’єднуючою ланкою між Старим та Новим Завітом [8, 270]. Зок-
рема сюжетам, які давали змогу майстрам того часу, схильним до багатошарових за змістом алегорій, 
вдаватися до мотиву жертовності, самопожертви, несправедливої кари. Син першосвященника 
Захарії та родички Марії Єлизавети був дуже значною постаттю в образотворчому мистецтві як 
Середньовіччя, так і ренесансного і постренесансного періодів – адже саме він возвістив про прихід 
месії, він хрестив у водах Йордана всіх, хто ставав на шлях істинний, зрештою, він хрестив самого 
Ісуса та сповістив про його месіанський стан [4, 551]. Доля Іоанна виявилася трагічною: він засудив як 
гріховний шлюб царя Ірода Антіпи з дружиною його брата Філіпа Іродіадою, за що був кинутий до 
в’язниці. Згодом цар Ірод дав необачливу обіцянку доньці своєї дружини, Саломеї, виконати будь-яку 
її примху, щоб завдячити за блискучий танок – майстерна танцюристка за бажанням матері зажадала 
голову Хрестителя, яку і отримала.  

Мотив відсічення голови, до якого зверталися численні художники цих часів, є головним у 
кількох варіантах епізодів життєпису Іоанна. Мабуть, поряд зі сценами з життя Юдифі, Давида, Оттона 
ця історія давала для митців найбільш плідний матеріал.  

Іконографія сюжетів, пов’язаних із Предтечею, доволі багата. Католицька традиція, щоправда, 
все ж наділяє цей образ не такою значущістю, як православна – остання ставить Хрестителя у 
деісусах поряд із Христом, як і Богоматір. Найчисельніші групи робіт створені на такі сюжети: І – 
Благовіщеня батька Іоанна Захарії архангелом Гавриїлом; ІІ – народження Іоанна, ІІІ – Хреститель у 
пустелі, IV – Іоанн проповідує народу, V – Іоанн хрестить людей, VI – Хрещення власне самого Ісуса 
[7, 272-273]. Окремо слід виділити ті епізоди, які пов’язані безпосередньо зі стратою аскета: І – власне 
відсікання голови Іоанна; ІІ – роковий танок Саломеї, варіантами цього сюжету є т. зв. „Бенкет у царя 
Ірода”, де подається або ще сам танець доньки Іродіади, ІІІ – Саломея, що підносить Іроду голову 
Хрестителя на блюді, що інколи має назву „Помста Іродіади” – дівчина зображується вже з відтятою 
головою попередника Христа на блюді, вона або підносить його Іроду та Іродіаді, або цар може проти-
кати ножем або виделкою голову або язик пророка, IV – спалення кісток Іоанна Хрестителя [7, 273]. 
Нарешті, починаючи з Середньовіччя, нерідким мотивом є сама голова на блюді – до цього мотиву 
зверталися, наприклад, за доби Відродження Джованні Белліні або Ганс Бальдунг Грін.  
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Іконографічні особливості сцени „Усікновення голови Іоанна Хрестителя” у майстрів XV-XVII ст. 
різних шкіл європейського живопису явно відрізняються. Дуже відверто подає сюжет сієнський май-
стер середини XV ст. Ансано ді П’єтро. Його трактування згодом дещо нагадуватимуть композиції 
художників Північного Відродження – жорстке, дещо прямолінійне подання сюжету у ді П’єтро призве-
ло до появи постаті Іоанна, яка перехилена з вікна з уже відтятою головою, з шиї якої фонтанує кров. 
При погляді на цю сцену згадуються численні пізніші „les massacres” А. Карона, де так само подається 
безліч обезглавлених постатей під час Варфоломіївської ночі і низка відтятих голів на землі та балко-
нах будівель...  

Цікаво, хоча це і не можна однозначно вважати закономірністю, що інші італійські майстри, які 
зверталися до цього сюжету, на відміну від Сано, часто зображували ще не здійснену подію, не за-
вершене дійство, бо Іоанн або подається лише тільки-но на колінах, і до нього схиляється вояк зі 
зброєю, але пророк ще живий, як це було у Мазаччо в Пізанському поліптиху („Обезглавлювання 
Іоанна Хрестителя”) чи у Я. Бассано („Усікновення голови Іоанна Хрестителя”), або ж Хрестителя вже 
вбито, але тільки мить тому, голову навіть ще не відділено від тіла, про те, що Іоанн вже мертвий, 
промовляє лише кров на землі, як це зробив Караваджо („Усікновення голови Іоанна Хрестителя”). 
Цікаво, що задній план композицій пензля як Караваджо, так і Бассано доволі простий: Караваджо по-
дав його у своїй звичайній манері, на темному тлі розташувавши постаті основних персонажів, і лише 
натякнувши на мотив в’язниці кількома деталями – аркою дверей та гротами. Бассано ж перемістив 
подію на бенкет, саме тут, а не у в’язниці, як зазвичай у більшості інших художників, його Хреститель, 
має проститися з життям, але декорації бенкету не дуже строкаті: видно фрагменти столу з 
іконографічно обов’язковим тут атрибутом – блюдом, та фрагменти колон залу та куліс драперій. До 
речі, Бассано особливо акцентує мотив блюда – воно зображено в його робкорі двічі – на столі та в 
руках одного з придворних, до якого простягає руки в останньому жесті Іоанн... А Мазаччо розташував 
на задньому плані лише фрагменти кам’яних брил, що робить сюжет ще жорсткішим, підсилюючи його 
драматизм. 

Іспанський майстер фламандського походження Хуан де Фландес, що на межі XV та XVI ст. 
був придворним художником королеви Ізабелли Кастільської, у своєму творі „Страта Іоанна Хрестите-
ля” переносить подію у двір, як і Мазаччо чи Караваджо, але на задньому плані він подає стіни типо-
вих середньовічних башт із мерлонами.  

У картинах майстрів Північного Відродження найчастіше, як і у Хуана де Фландес, можна поба-
чити як раз уже здійснену подію, і характерно, що майже завжди з притаманним північноренесансовим 
художникам тяжінням до проробки деталей зображується не тільки сама голова пророка як атрибут 
створеного, а й обов’язковою є наявність самого тіла з яскраво вираженим зрізом шиї, з якої без пере-
стану б’є кров. Так подав сцену Рогір Ван дер Верден, тівр якого, мабуть, один з найбільш просочених 
драматизмом моменту, бо увага глядача не може не бути магічно прикованою до червоного струмку, 
який майстер подав з шиї пророка. Майже так представили сцену страти і Антверпенський майстер та 
Мануель Ніклаус. Твори Рогіра та навіть т. зв. Антверпенського майстра, що працював у першій чверті 
XVI ст., ще дуже середньовічні за своїм характером: на задньому плані подано розкішні готичні 
будівлі, що відволікають увагу від головного, з ретельно прописаними усіма деталями скульптурного 
декору, Рогір взагалі компонує свою сцену у своєрідній декорації готичного собору. Характерно, що 
сам Рогір, на відміну від Ніклауса чи Антверпенського художника, виражає і своє ставлення до події – 
його кат з мечем у руках і Саломея з блюдом відвертають голови від тіла та голови Іоанна, не в змозі 
бачити здійсненого. 

До сюжету усікновення глави Іоанна Хрестителя зверталися і А. Дель Вероккіо в XV ст., А. Дюкер – 
у XVI ст., Маттеус Меріан Старший і Рембрандт у XVII ст., Дж. Б. Т’єполо – у XVIII ст., П. С. Пюві де 
Шаванн – у ХІХ ст., багато інших.  

Таке ж ставлення до того, що відбулося через примху Іродіади та її жагу помсти, виражали і 
художники, що зверталися до сюжету самого танку Саломеї. Цей мотив значно драматичніший і 
складніший за „усікновення голови Іоанна”, його настрій контрастніший, як художнику, так і глядачеві 
складніше сформувати своє ставлення до подій. Драматизм і жах контрастують із захватом і бажан-
ням бачити. Жах – від того, що має відбутися через просту примху жінки, захват – від граційного, спо-
кусливого та прекрасного образу Саломеї, що стала лише зброєю в руках матері. Образ доньки 
Іродіади – мабуть, один з найпротирічливіших в історії мистецтва, поряд з образами таких саме роко-
вих спокусниць, як Юдіф чи Даліла. Але вчинки Юдіфі та Даліли виправдовує мотив самопожертви, 
хоча і не завжди, і не всіма. Але вчинок Саломеї такого виправдовую чого мотиву не має, і все ж образ 
притягує до себе красою та її небезпечністю. Єдине, що якось полегшує провину майстрині Анку, це 
те, що ідея зловісної помсти належала не їй. До цього образу зверталися, милуючись ним і розуміючи 
гріховність цього захвату, численні художників різних епох. Їх Саломеї завжди граційні, вишукані, 
тендітні, спокусливі та грайливо-притягуючі. У частині робіт Саломея відводить погляд від голови про-
рока, яку чи тримає сама, чи їй віддають як заслужений трофей, в інших вона без остраху дивиться на 
відтяту голову. І лише в деяких, як у картині В. Венето, вона абсолютно холодна до того, що відбулося 
з її провини, відсторонена. У групі творів на сюжет „Бенкет у царя Ірода” танцівниця зображується у 
вирі танку, який і приніс їй жадану подяку царя. Але таких робіт не так багато, бо їх левова частка 
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подає доньку дружини Ірода вже з головою Хрестителя перед царським подружжям. Саме танцюючою 
подав красуню на початку вже ХХ ст. німецький символіст Ф. фон Штук. Його напівоголена красуня, 
схожа на античну вакханку у своїй чуттєвій пристрасті, ще не охолонула від танку, подана в 
граційному русі, але їй уже з готовністю піднесли страшний подарунок. До речі, цю картину 
композиційно нагадує ще один твір того ж фон Штука – „Гріх”, де лише частина білосніжного тіла 
виглядає з темряви, це символ, своєрідна алегорія гріха, але чому б це не була саме Саломея?.. 

Одна група творів, де ядром композиції стає донька Іродіади, – це роботи, де вона представ-
лена зі своїм страшним трофеєм під час бенкету, перед царем та своєю матір’ю (інколи подано лише 
царицю та Ірода з тим самим блюдом з рук Саломеї), але без декорацій святкового бенкету; друга 
група – де дівчину подано одну, наодинці з головою Іоанна. Тоді це особливо контрастне, символічне 
протиставлення краси, але гріховної, тендітності, але удаваної та підступної, та смерті – голова Іоанна 
завжди прописана дуже натуралістично, не залежно від епохи, майстри у всіх цих зображеннях нама-
галися вкласти в цей образ або увесь біль та агонію страждання, як це робили художники Північного 
Ренесансу, або смертний спокій. До першої групи можна віднести роботи „Бенкет у царя Ірода” пензлів 
італійців XV ст. Мазоліно да Панікале, Джованні ді Паоло („Іроду приносять голову Іоанна Хрестите-
ля”), Беноццо Гоццолі („Бенкет у царя Ірода та обезголовлювання Іоанна Хрестителя”) та француза 
Філіппо Ліппі, німця Л. Кранаха Ст. і фламандця П.-П. Рубенса, ще у залі бенкету зобразив її і Хуан де 
Фландес, у якого ми вдруге зустрічаємо образ Іоанна („Саломея з головою Іоанна Хрестителя”).  

Дещо різниться іконографічно з цими двома групами картина майстра Л. Бремера, написана в 
манері Рембрандта в 30-і роки ХУІІ ст., – „Саломея показує голову Іоанна Хрестителя”. Тут дія 
пасивніша, оціночні моменти майже відсутні, до того ж, композиція побудована так, що Саломея майже 
не виділяється з доволі великої кількості персонажів, а голова Іоанна не є композиційним акцентом. 

У композиціях „Саломея з головою Іоанна Хрестителя” іконографічні риси образу дівчини 
різняться, єдиного, усталеного для всіх часів і шкіл іконографічного типу не існує. У всіх митців цей 
образ завжди відповідає канонам краси їх батьківщини та вимогам часу: у німецьких майстрів 
Відродження вона зазвичай білява, з уплетеними в модну зачіску локонами або розпущеним світлим 
волоссям (як у Л. Кранах Ст..: „Саломея”, „Саломея з головою Іоанна Хрестителя”), світловолосою її 
представили і Тіціан („Саломея з головою Іоанна Хрестителя”) і К.Дольчі („Донька Іродіади з головою 
Іоанна Хрестителя”). У темніших тонах подали образ Б. Луїні („Іродіада, що отримує голову Іоанна 
Хрестителя”), Ф. ді Каїро („Саломея з головою Іоанна Хрестителя” ), А. Г. Де Берругете („Саломея”), 
Караваджіо („Саломея з головою Іоанна Хрестителя”), палаючою брюнеткою вона предстала на кар-
тинах Баттістелло („Саломея”) і більш пізніх творах Г. Клімта („Саломея”) та Реньо („Саломея”).  

Надзвичайно цікаво в 70-і роки ХІХ ст. трактують образ Саломеї французькі майстри Ж.-Б. Ре-
ньо та Г. Моро. Реньо зображує Саломею сидячою з блюдом у руках, але без голови Іоанна взагалі – 
він дає лише один другорядний атрибут, уникаючи головного, його картина цілком позбавлена драма-
тизму, який завжди пронизував цей сюжет, дівчина посміхається, її риси нагадують іконографічно мах 
Гойї, ця донька Іродіади далека тих аристократично вишуканих жінок, якою художники звикли бачити 
Саломею. І Моро, що неодноразово звертався до цього образу, дуже незвично трактував його. В 
незавершеній роботі „Татуйована Саломея” майстер вкриває тіло танцюючої красуні, якому надає 
античної постави, татуюваннями, перетворюючи на рухливий витвір мистецтва, до якого неможливо 
не потрапити в полон – сам Моро опинився в тенетах цього магічного образу, знову і знову повертаю-
чись до нього, щоб його вдосконалити і зробити ще менш уловимим. Його танцююча жінка вся 
складається з блиску та мерехтіння східних тканин та прикрас. А другий варіант цього ж сюжету теж 
докорінно іконографічно різниться з попередніми – це „Явлення”, де танцюючій Саломеї явилася го-
лова Іоанна Хрестителя в ореолі божественного світла, в сяючому німбі, тобто обов’язкове зазвичай 
блюдо тут відсутнє, як це буде і у Клімта. Цей сюжет пензля Моро існує в двох варіантах, але в обох 
композиційна схема подібна, лише в одному Саломея трохи більш обтяжена прикрасами та складками 
драперій, а в іншому – вона майже оголена, і постаті трохи відсторонені від глядача, бо художник дає 
в роботі більше простору.  

Г. Клімт на своєму полотні (датувалося 1901 р., але було знищене вогнем), як зазвичай дуже 
багатому на орнаментальні мотиви, подекуди теж східні, подає Саломею з дуже посиленим еротичним 
началом, з примруженими очами та незміненими губами, немов зомлілу від пристрасті танцю, і відтяту 
голову пророка вона тримає безпосередньо в своїх руках, що траплялося в цьому сюжеті вкрай рідко. 
Трактова тіла танцівниці, трохи холодного за гамою та прозорого, нагадує передачу жіночого тіла Ф. 
фон Штуком („Гріх”). У цих, більш пізніх творах головним мотивом уже виступає не страта Предтечі, не 
ідея безвинної загибелі, а те, що було раніше другорядним та відсувалося на задній план, – саме 
жіноча врода, спокусливість та гріховне начало образу Саломеї, яким художники вже не так прихова-
но, як раніше, а відкрито захоплюються, не боячись створити його занадто прекрасним... Адже краса в 
переважній кількості випадків завжди є гріховною, або ж стає причиною гріховної поведінки інших. Тут 
можна проводити паралель з образом Єви, яка стала причиною гріхопадіння Адама: Саломея – черго-
ва Єва, як і будь-яка жінка за своєю природою, а на місці Адама цього разу виявився цар Ірод, що по-
трапив у тенета власної обіцянки, і ще один гріх – гординя – не дозволив йому відмовитися від неї.  
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Так, лише ближче до ХІХ ст. іконографічна схема сюжету „Саломея з головою Іоанна Хрести-
теля” стає більш вільною, подекуди зникають обов’язкові атрибути, але цікавість до одного з 
найнебезпечніших і суперечливих біблійних образів не вщухає і дотепер. Сучасні митці слідом за 
Ботічеллі і Ч. да Сесто, Г. Рені і Г. Доре, Рембрандтом і П.-П. Рубенсом продовжують звертатися до 
мотиву гріховної краси, протиставляючи їй страчену духовну красу і згадуючи відтак про можливу пе-
ремогу гріха над святістю, яка стільки разів дивувала світ.  
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У статті коротко розкривається життєвий та творчий шлях видатного українського мис-

тецтвознавця В.М. Скляренка, його концептуальні засади щодо розвитку оперного мистецтва, 
зв’язок його з цінностями духовної культури як минулого, так і сучасного українського соціуму. 

Ключові слова: режисерське мистецтво, духовність, оперний репертуар, театральна 
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In the article opens up shortly the vital and creative way of the prominent Ukrainian art critic 

В.М. Sklyarenko, his conceptual principles in relation to development of the opera, copulas of him with the 
values of spiritual culture of both the past and modern Ukrainian society. 

Key words: producer art, spirituality, opera repertoire, theatrical culture, national tradition. 
 
У сучасному арт-просторі серед численних мистецько-художніх акцій та креативних проектів 

оперний театр зберіг за собою елітарний щабель концептуального видовища. Естетика оперної виста-
ви корегується провідною тенденцією сучасної культури – відкритістю у нескінченність інтерпретацій 
художнього тексту-артефакту, визначальна роль у прочитанні якого належить режисеру. За визначен-
ням знаного метра музичного театру Бориса Покровського, саме режисер є «дослідником творчих ідей 
та образів автора опери. Оперний режисер акумулює у своїй унікальній професії природу опери – син-
тез мистецтва музики та театру. Він музикує дією, він діє засобами музики. Він бачить у музиці дію, він 
відчуває у дії музику. Його фантазія безмежна у сфері музичної драматургії опери, у сфері театру му-
зики...» [3, 70]. В особі режисера постає водночас тонкий герменевтик і владний деміург багатовимір-
ного семантичного світу, репрезентованого іманентно синтетичною оперою, який, за Б. Покровським, 
«творить театральну виставу за партитурою, призначеною для сцени» та є медіатором «між компози-
тором і часом, тлумачем його ідей сучасною постановочною мовою» [3, 71]. 

У контексті української музично-театральної практики феномен режисерського мистецтва на-
буває особливої значущості, адже оперний театр сьогодення знаходиться у стані безперервного по-
шуку найбільш адекватної для сучасної рецепції версії сценічного втілення знаних шедеврів. 

У сучасному мистецтвознавстві режисерські концепції прочитання всесвітньо відомих опер 
В.М. Скляренком незаперечно визнані класичними, а отже – зразковими і досконалими. Щодо постаті 
В.М. Скляренка варто зазначити монографію М.Волкова «Біля витоків української музичної режисури» 
[1] і її дисертаційну версію «Режисерське мистецтво В. М. Скляренка в контексті історії української те-
атральної культури 20–70-х років ХХ ст.» [2], серед статей найбільш цікавою є «Мій друг – музика...» 
(гортаючи сторінки неопублікованих рукописів В. М. Скляренка)» Г. Фількевич [5]. 
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В історію музичного театру народний артист України Володимир Михайлович Скляренко 
(7.VI. 1907 – 8. V. 1984) увійшов передусім як останній геніальний учень і сповідник театральної філо-
софії легендарного Леся Курбаса. Режисерське мистецтво Скляренка складає цілу епоху національної 
культури періоду 20-70-х років ХХ ст. За М. Волковим, «багатогранна мистецька діяльність режисера-
новатора, його понад півстолітній творчий шлях і успішна праця майже в усіх жанрах українського театру, 
зокрема в драматичному, музично-драматичному, оперному, оперетковому театрах і в театрах юного 
глядача віддзеркалила різні аспекти розвитку національної сценічної культури та її домінанти – режи-
серського мистецтва в умовах суперечливих соціокультурних трансформацій на різних історичних 
етапах поступу суспільства, вибору ним нової парадигми соціального розвитку, що супроводжувався 
щоразу радикальними перетвореннями в сфері художньої культури, які постійно впливали на характер 
і особливості функціонування українського театрального мистецтва й усієї багатоаспектної системи 
сценічної культури» [1, 155]. Понад двісті драматичних та музичних вистав Скляренка, репрезентова-
них на театральних сценах Харкова, Львова та Києва, втілюють яскраву інтенцію майстра, «постійний 
пошук і щире прагнення йти незнаними, неординарними шляхами, ламаючи трафаретні канони і за-
скнілі постановочні форми та оновлюючи виразові прийоми» [1, 23]. 

Творчий шлях Скляренка цілком невід'ємний від театру: незабутнє дитяче захоплення виста-
вами славнозвісного театру корифеїв Миколи Садовського, перше відчуття сцени у мімансі Київського 
оперного театру (1920 р.), навчання в Київському музично-драматичному інституті ім. М. Лисенка і 
здобуття бажаної професії режисера та актора (1923-1926 рр.), безцінний досвід праці у режисерській 
лабораторії театру Леся Курбаса «Березіль» (1926-1935 рр.), посада головного режисера Харківського 
(1935-1944 рр.) та Львівського ТЮГа (1944-1947 рр.), перехід з режисерського керування драматичною 
на музичну сцену театрів опери та балету Львова (1947-1952 рр.), Харкова (1952-1954 рр.) і Києва 
(1954-1968 рр. /крім 1962-1964 рр. – періоду художнього керівника Київського державного академічного 
українського драматичного театру ім. І. Франка/). 

Багаторічна театральна практика Скляренка – ґрунтовне осмислення і послідовна екстраполя-
ція у кожну з власних режисерських концепцій високої професійної культури й естетики театру Леся 
Курбаса, скерованої митецькою відкритістю до експериментальних новацій. Протягом тривалого й ба-
гатогранного творчого життя «учень Курбаса переконливо доводив, що саме режисер і в драматично-
му, і в музичному театрі є «автором вистави» [1, 8]. Режисерським дебютом Скляренка став сумісний 
проект з молодими березільцями К. Діхтяренком, Б. Балабаном та Л. Дубовиком – «ефектна музично-
комедійна постановка сучасного ревю «Алло, на хвилі 477!» (1929 р.) [1, 18]. Лишаючи за межами да-
ної статті аналіз скляренківських вистав у драматичному театрі, слід зазначити, що саме цей досвід 
зіграв особливу роль у розумінні режисером театру музичного. Оперний театр Скляренка – це доско-
налий синтез, з одного боку, виразових прийомів драматичної естетики, з іншого – специфіки власне 
оперної драматургії. За концепцією самого режисера, «у кожній історичній епосі опера особлива, по-
в'язана з художніми особливостями поступу всієї культури. Але всюди і завжди – це театр. Мета опер-
ної вистави – не музика і не сценічна дія, а їхній синтез. Співвідношення музичного образу з 
театральним образом – це і є опера» [1, 98]. 

Зірковий час режисерських злетів Володимира Скляренка пов'язаний з його діяльністю на посаді 
головного режисера у Київському державному академічному театрі опери та балету ім. Т. Шевченка 
(1954-1968 рр.), що припадає на знаковий період загального піднесення мистецького життя, інспірова-
ного радикальними суспільно-політичними змінами хрущовської «відлиги». Як зазначає Ю. Станішевсь-
кий, саме в цей час столичний театр «рішенням Ради Міністрів СРСР від 18 жовтня 1953р. за своєю 
категорією, умовами й оплатою праці було прирівняно до Великого театру Союзу РСР» [8, 242]. Скля-
ренкові відкривалася повна перспектива для втілення глобальних режисерських концепцій. «Пошуки й 
оригінальні експерименти на львівській і харківській сценах були своєрідною школою для режисера, 
котрий наполегливо опанував естетичні засади і виражальні засоби складного, багатоаспектного му-
зично-театрального синтезу» [1, 106]. На столичну сцену Скляренко входить досвідченим художником 
з власним режисерським стилем, утверджуючи «велику» виставу монументального зразка. «Тарас 
Бульба» М. Лисенка (1954 р.), «Руслан і Людмила» М. Глінки (1956 р.), «Війна і мир» С. Прокоф'єва 
(1956 р.), «Милана» (1957 р.), «Арсенал» (1960 р.) Г. Майбороди і вінець оперної режисури Скляренка – 
«Іван Сусанін» М. Глінки (постановку здійснено 1978 р.) – стали інноваційними прем'єрами київського 
репертуару. Дослідник режисерського мистецтва Скляренка М. Волков визначає органічне поєднання 
в практиці режисера «національної класичної традиції», що сходить до «музично-драматичних вистав 
М. Садовського», принципів «метафоричних узагальнень постановочного мистецтва Леся Курбаса» та 
методології «психологічного й емоційно правдивого розкриття на сцені людських характерів та запрогра-
мованих обставин, притаманних вченню К. Станіславського та його системі роботи з актором». Саме 
це поєднання, на думку дослідника, формує «новаторську і перспективну методику втілення масштабних, 
багатопланових оперних полотен» [1, 10]. 

На сцені Київського академічного театру Скляренко разом з диригентом О. Климовим і худож-
ником А. Петерицьким дебютує у постановці героїко-патріотичної опери М. Лисенка «Тарас Бульба» в 
редакції Л. Ревуцького та Б. Лятошинського. За визначенням Ю. Станішевського, «величезний успіх 
прем'єри «Тараса Бульби» (шостої й найбільш вдалої постановки цієї опери) на київській сцені збудив 
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інтерес митців до національної класичної спадщини, до відродження кращих традицій української ре-
жисури і насамперед постановочних відкриттів Леся Курбаса, славне ім'я якого в роки культу особи 
було викреслено з історії театру» [4, 243]. Багато в чому цей успіх зумовила художня сценографія Пе-
терицького – автора першого сценічного втілення опери Лисенка 1919 р. в режисерському прочитанні 
самого Курбаса. «Блискучий майстер монументального театрального живопису Петерицький допоміг 
сміливому шукачеві нових шляхів у музично-режисерському мистецтві з великим епічним розмахом 
утвердити на столичній сцені новаторські художні принципи Курбаса, зокрема умовно-метафоричну 
образність і яскраву театральність, органічно поєднавши їх з національними класичними традиціями 
мальовничого фольклорно-етнографічного сценічного видовища і детальною, психологічно-емоційною 
проробкою вокально-пластичних характерів гоголівських героїв...» [1, 17]. Режисерська концепція опе-
ри вражала справді партитурним прочитанням, органічним поєднанням контрастних мізансцен у ціліс-
ну сценічну композицію. Візитною карткою режисера стала організація масових картин. Саме тут 
Скляренко репрезентував «...дивовижну гармонію численних «мізансценічних підголосків», «складну і 
багатопланову взаємодію душевних станів, переживань, настроїв, виразно індивідуалізованих дійових 
осіб, які органічно зливалися в монументальну картину» [1, 121]. Вільне оперування сценічним прос-
тором, застосування діагональних і фронтальних композиційних структур та багатопланової дії запобі-
гало статиці хорових епізодів, сповнюючи дію надзвичайною динамікою. Як відомо, через вісім років 
після київської прем'єри «Тарас Бульба» був представлений у гастрольному показі українського колек-
тиву в Москві, де отримав схвальну оцінку головного режисера Великого театру Бориса Покровського. 
Вражаюче прочитання Скляренком «великої» опери Лисенка ініціювало появу в театральному сезоні 
1958/1959 рр. інших перлин українського класика – «Різдвяної ночі» (диригент П. Дроздов) та «Енеїди» 
(спільний режисерський проект з В. Харченко, диригент О. Климов. Художники-декоратори обох ви-
став – Г. Нестеровська та Л. Писаренко). Разом з диригентом Я. Карасиком та художником А. Волнен-
ко Скляренко створив оригінальні сценічні версії класичних опер українського театру -«Запорожця за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського (1956 р.), «Катерини» М. Аркаса (1957 р.); у сезоні 1960/1961 рр. 
здійснилася постановка опери К. Данькевича «Назар Стодоля» (диригент Г. Дучашев, художник А. Во-
лненко). Подією мистецького життя Києва стали прем'єри опер Г. Майбороди «Милана» (1957 р.) і 
«Арсенал» (1960 р.) в творчому тандемі з диригентом В. Тольбою, «Тарас Шевченко» (1964 р.) – з К. 
Сімеоновим. Художнє оформлення вистав належало блискучому майстру сцени Ф. Ніроду. 

На сцені столичного театру Володимир Скляренко здійснює інтерпретації «великих» опер ро-
сійської класики. Разом з О. Климовим та Ф. Ніродом 1956 р. він презентує «свою версію опери Глінки 
«Руслан і Людмила», яка до того в Києві українською мовою не ставилася» [4, 244]. Того ж року відбу-
лася прем'єра опери С. Прокоф'єва «Війна і мир». Надзвичайну єдність усіх компонентів грандіозної 
вистави визначила досконала злагода у концепційному розумінні опери її творців – В. Скляренка, 
О. Климова та А. Петерицького, які вже мали досвід роботи в постановці «Тараса Бульби». Постанов-
ники «виявили себе проникливими стилістами і глибокими знавцями прокоф'євської музики та її літера-
турного першоджерела, створили величне оперне полотно, пройняте героїко-патріотичним пафосом і 
емоційною наснагою … В кожній сцені талант режисера зливався з талантом неперевершеного коло-
риста, блискучого майстра яскравої театральної монументальності і щедрої живописності, в кожній 
картині панував свій настрій, який відповідав емоційній атмосфері цього розмаїтого музично-
сценічного полотна» [8, 245-246]. У схвальній рецензії на прем'єру композитор П. Козицький підкрес-
лював особливе значення режисерської концепції: «На всій виставі лежить відбиток вдумливої на-
тхненої роботи головного режисера театру Скляренка, який зумів глибоко пройнятись естетичними й 
філософськими задумами автора опери і знайти для них переконливе сценічне рішення. Своїми ціка-
вими творчими знахідками В. Скляренко надав виставі великої виражальної сили...» [8, 246]. Склярен-
кові належить власна версія прочитання опери О. Верстовського «Аскольдова могила» (1959 р., 
диригент П. Григоров, художник В. Людмилін). У тандемі з диригентом Л. Венедиктовим режисер звер-
тається до оперних шедеврів П. Чайковського – «Пікової Дами» (1967 р., художник Ф. Нірод) та «Євгенія 
Онєгіна» (1968 р., художник Т. Бруні). Інноваційною стала прем'єра «Пікової дами», в експериментальній 
інтерпретації якої режисером «використовувалися виразові засоби кіно, прийоми монтажу, крупного 
плану, стоп-кадрів, показу на великих кіноекранах облич героїв у різних емоційно-психологічних ста-
нах» [1, 25]. Вистава викликала досить суперечливу критику, що призвело до її вилучення з репертуару. 

Відмічаючи незаперечне панування у режисерських роботах Володимира Скляренка вітчизняної 
(української та російської) оперної традиції, слід виокремити його звернення до європейської класики у 
постановці «Лоенгріна» Р. Вагнера (1958р., диригент О. Климов, художник В. Людмилін) та опери 
Г. Доніцетті «Дон Паскуале» (1962 р., диригент Г. Григоров, художник Д. Боровський). 

Остання постановка Скляренка на сцені столичного театру, здійснена 1978 р. – «Іван Сусанін» 
М. Глінки, – презентувала кульмінаційне втілення улюбленого режисером жанру великої історичної 
опери, пройнятої героїко-патріотичним пафосом. За диригентським пультом виступив С. Турчак, у 
сценографії були задіяні декорації Ф. Федоровського, виконані художником для постановки цієї 
опери Великим театром. Версія Володимира Скляренка «якнайповніше розкрила своєрідний мистець-
кий почерк режисера» [1, 25], гідно завершуючи монументальним видовищем шлях знаного майстра. 
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керівних кадрів культури і мистецтв 
 

ВПЛИВ ФОЛЬКЛОРУ НА СУЧАСНУ ПОП-КУЛЬТУРУ УКРАЇНИ  
КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
У статті аналізується значення фольклору в процесі розвитку сучасної поп-культури України 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття.  
Ключові слова: сучасна поп-культура, українська музична культура, фольклор. 
 
Folklore is important in the process of development of contemporary pop-art in Ukraine of the second 

half 20th-beginning 21th centuries. Periodation.  
Key words: Contemporary pop-art, Ukrainian musical culture, folklore. 
 
Сучасна українська музична культура певною мірою базується на здобутках, напрацьованих 

попередніми десятиліттями, а також на традиційному народному мистецтві, яке дійшло до нас через 
віки в майже незміненому вигляді.  

Значення фольклору важко переоцінити. Він завжди був і є музою для багатьох митців. Про це 
переконливо свідчать ті факти, що до фольклору завжди зверталися і черпали натхнення як з невичерп-
ного джерела.  

Для початку дамо роз’яснення дефініції “фольклор”. “Фольклор” (від англ. folklore – народна 
мудрість, знання) налічує досить багато тлумачень. Однак спільними у них є те, що під фольклором 
розуміють таке поняття, яке є важливою складовою культури певного народу [6, 17]. 

Так, один з науковців-фольклористів дає таке визначення: “Фольклор – це одна з найтриваліших 
і всеохоплюючих систем духовного життя народу, тісно пов’язана з народним побутом (як окремою 
системою), з літературою та музикою” [6, 263], (які, зрештою, вийшли з фольклору і зберігають з ним 
тісний зв’язок на всіх етапах свого розвитку). 

Відтак, “фольклор охоплює: поетичну, музичну, хореографічну, драматичну творчість народу” 
[3, 5], що є відображенням дійсності у словесно-музично-хореографічних та драматичних формах 
(проявах) колективної народної творчості, нерозривно пов’язаних з життям та побутом. Відображення 
реалій життя прослідковується і в сучасній поп-культурі, яка мобільно реагує на будь-які суспільні ко-
ливання. 

Процес впливу фольклору на українську музичну культуру, а саме на сучасну поп-культуру 
України ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття, на нашу думку, відбувався в чотири етапи: 

1-а хвиля – кінець 30-х років ХХ ст. – спроба поєднання українського фольклору та джазових 
інтонацій;  

2-а хвиля – кінець 60 – 70-ті роки ХХ ст. – фольклор як основний тематичний матеріал у твор-
чості вокально-інструментальних ансамблів УРСР; 

3-я хвиля – кінець 80 – 90-ті роки ХХ ст. – адаптація європейських жанрів на ґрунті українсько-
го автентизму; 

4-а хвиля – початок ХХІ ст. (особливе піднесення з 2006р. до сьогодення) – “Нова українська 
хвиля”: відродження кращих фольклорних традицій у поєднанні з сучасними музичними тенденціями. 

Для повноти картини кожного етапу наведемо приклади виконавців та популярних творів у їх 
виконанні. 

1-а хвиля. Труднощі, які виникають при дослідженні першого етапу, полягають в повній або ча-
стковій відсутності матеріалів, які дали б змогу охопити всі регіони та репрезентувати особливості 
надзвичайно цікавого і майже не вивченого пласту національної музичної культури.  

                                                 
 Шевченко О. Г., 2008 
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Входження джазу до культурного радянського середовища було надзвичайно стрімким, почи-
наючи з 1922 р. – з появою джаз-бенда Валентина Парнаха, його участі у відкритті 1 травня 1923 р. 
сільськогосподарської виставки та його статей в журналах “Вещь”, “Зрелища” [5, 205]. Згодом 
з′являються нові джазові ансамблі під керівництвом Л.Теплицького, Б.Крупишева, Г.Ландсберга та 
інших музикантів. 

Починаючи з кінця 20-х років ХХ ст., коли джаз увійшов до українського музичного життя як 
елемент системи жанрів розважальної музики, він став однією з складових музично-культурного про-
цесу. У 30-ті роки, коли надзвичайно актуалізувалася потреба у створенні “музики для мас”, джаз став 
одним з джерел, які використовувалися у тогочасній масовій пісні і кіномузиці [...], відтак став елемен-
том стильової системи масової музики в СРСР [9, 152]. 

Проте радянський джаз в особі Леоніда Утьосова та його “Теа-джаз” тяжів більше до традицій-
ного американського джазу, як “музики для мас”. Паралельно в 30-50-х роках розвивався ще один 
надзвичайно цікавий напрямок “українського (львівського) регіонального джазу. Хоча Львів на той час 
входив до складу Австро-Угорщини, музика зберегла львівську специфіку, колоритність; по-друге – це 
були ідеальні тексти українських класиків, а музика – джаз європейського типу а-la Утьосов, тільки з 
поправкою на українську мелодику та співучість мови»∗. 

Починаючи ще з 50-60-х років, коли українська естрадна пісня тяжіла до традиційної народної 
пісні, романсу, оперети, вальсу, серед найвідоміших естрадних виконавців були знамениті оперні спі-
ваки: Дмитро Гнатюк, Микола Кондратюк, Юрій Гуляєв, Костянтин Огнєвой, Діана Петриненко, Анато-
лій Мокренко. Популярні пісні звучали також у виконанні Олександра Таранця, Лариси Остапенко, 
Володимира Турця… Цей період можна назвати перехідним [4, 154]. 

2-а хвиля. Українська пісенність – (насамперед це ліричні, танцювальні та жартівливі пісні) – 
започаткувала і надала потужного імпульсу розвитку найяскравішого та найталановитішого напрямку 
традиційної естради. Це, звичайно, пісні Володмира Івасюка (“Червона Рута”, “Сині гори” та інші), Бо-
риса Буєвського у виконані Софії Ротару, Алли Кудлай, Оксани Білозір, Лілії Сандулесу, Іво Бобула, 
дуету “Два кольори” у складі Людмили Гримальської та Олега Ледньова (“В саду гуляла”, “З сиром пи-
роги”, “Ти ж мене підманула”) та багатьох інших [4]. 

Цей період в народнопісенній традиції ознаменований періодом стрімкого злету української 
традиційної естради (кінець 60-х – 70-ті роки), який був представлений такими славетними іменами, як 
Дмитро Гнатюк, Анатолій Солов′яненко, Діана Петриненко, пізніше – Василь Зінкевич, Володимир Івасюк, 
Софія Ротару, Назарій Яремчук, Наталя Бучель, Ніна Матвієнко та багато інших. Крім вище названих 
особливостей, цей період характерний докорінними змінами естетики естрадного виконавства [10].  

Український народний романс – джерело яскравого самостійного національного напряму укра-
їнської масової пісні. Саме цей різновид української народної пісні (народний романс) мав надзвичай-
ну популярність в другій половині 60-х – першій третині 70-х років та відобразився в творчості таких 
колективів: жіночий гурт “Мрія” (пісні “Коханий”, “Тиха вода”, “Чарівна скрипка”, “Два крила”), ансамбль 
“Смерічка”, жіночий вокальний ансамбль “Гуцулочки”, ВІА “Арніка” (“Чорна рілля ізорана”, “Чорні очка, 
як терен”), перший в Україні повністю жіночий ВІА “Чайки” (“Світ стверджує любов”), “Тріо Маренич” 
(“Тиша навкруги”, “Чом ти не прийшов?”, група “Медобори” (“Три дороги”, “Батьківська криниця”, “Ко-
лодязний журавель”) та багато інших [4]. 

Окремо хотілося б зупинитися на творчості дуету “Писанка” у складі Оксани Савчук та Івана 
Кавацюка, які взяли на себе відповідальність щодо відродження та популяризації українського народ-
ного романсу не лише серед співвітчизників, але і далеко за межами батьківщини. 

Так, в репертуарі дуету налічуються десятки подекуди забутих буковинських та гуцульських 
романсів, а також щедрівки, колядки, йорданські пісні, обжинкові, весільні, рекрутські пісні. Також в 
творчому виконавському доробку дуету Оксани та Івана є сучасні буковинські естрадні пісні – Володи-
мира Івасюка, Павла Дворського, Володимира Прокопика [10, 30]. 

Легендарна пісня і вокально-інструментальний ансамбль Володимира Івасюка “Червона рута”, 
чудовий лірико-романтичний дует “Як тебе не любити, Києве мій” Ігоря Шамо на слова Дмитра Луцен-
ка, лірична пісня-шансон “Хрещатик” та “Білий цвіт на калині” Павла Зіброва, пісня Павла Дворського 
“Смерекова хата” та багато інших не лише відкрили нову еру в сучасній поп-культурі того часу, а й да-
ли сильний поштовх для подальшого розвитку радянської естради в цілому. 

Таку нову особливість колективного виконання, як багатоголосся, можна простежити в період 
кінця 70-х – початку 80-х років у таких колективах, як “Тріо Маренич”, ВІА “Водограй”, ВІА “Беркут”, 
“Краяни”, “Львів”, група “Медобори”, дуети “Два кольори”, “Писанка” та інші. 

Варто зазначити, що особливо значущою в еволюції розвитку української традиційної естради 
стала творчість талановитих музикантів “Тріо Маренич” (“Сиджу я край віконечка”, “Ой під вишнею, під 
черешнею”, “Ой, у гаю при Дунаю”, “Несе Галя воду”). Цей колектив підніс естрадну пісню на якісно 
новий щабель, а також вирішально вплинув на розвиток традицій ліричної пісні, пісні-романсу, солос-
піву як особливого різновиду професійної камерної вокальної лірики та багато в чому випередив від-
родження акустичної музики, а пізніше – й авторської пісні [10, 7].  

У 70-80-х роках, входячи до нового музичного середовища, народна пісня зазнавала певної 
трансформації у виконанні таких співаків, як: Ніни Матвієнко (“Роду наш красний, роду наш прекрас-
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ний”), Наталі Бучель, дуету Любові та Віктора Анісімових (особливо ранній період їх творчості), а сьо-
годні, наприклад, можна зустріти в піснях у виконанні Надії Шестак, Павла Дворського (“Смерекова 
хата”, “Стожари”, “Рідна мова” та інші), Ніни Шестакової (початок її сольної кар’єри) та багато інших. 

Згодом з’явилася низка популярних пісень Платона Майбороди, Олександра Білаша, Ігоря 
Шамо, А. Кос-Анатольського, Степана Сабадаша, Анатолія Горчинського, Ігоря Поклада на вірші Анд-
рія Малишка, Володимира Михайлюка, Володимира Сосюри, Михайла Ткача, Дмитра Луценка, Юрія 
Рибчинського, Дмитра Павличка, Бориса Олійника. 

Виникали навіть цілі “ліричні цикли”, так би мовити: “київсько-дніпровський” (“Київський Вальс”, 
“Києве мій”, “Ми підем, де трави похилі”, “Тільки в Києві”, “Білі каштани”…) і “карпатський” (“Марічка”, 
“Червона рута”, “Пісня з полонини”, “Гуцулочка”, “Черемшина”, “Водограй”, “Я піду в далекі гори” та 
багато інших) [11, 140-141]. 

3-я хвиля процесу впливу фольклору на сучасну поп-культуру України характерна активним 
пошуком в жанрі лірико-епічної пісні. Епос, епічні пісні, зокрема думи, балади, історичні пісні, та їхня 
стилістика, починаючи з кінця 70-х, особливо наприкінці 80-х років ХХ століття, використовувалися 
українськими бардами, виконавцями авторської пісні (або, як її ще називають – співана поезія). “Спі-
вана поезія, – за визначенням автора та виконавця української бардівської пісні Віктора Морозова, то 
щасливе продовження ліричної енергії слова у музиці. Щасливе, бо поезія, яка стала піснею, посилює 
і розвиває добру енергію душі творця, дарує її людям” [2, 16]. 

На цей період (кінець 80-х років) також припадає “новий, хай і недовгий, ренесанс української 
авторської (бардівської) пісні, пов’язаний з іменами Едуарда Драча (“Дума про нещасну матір”, “Украї-
но моя”, “Небо України”, “Віддайте мову”), Віктора Морозова (“О, панно Інно”, “Тихе сяйво над моєю 
долею”, “Осінній день”, “Я тобі галантно не вклонюся”, “Спитай”, “Біла квітка”, “Пастораль”), Андрія 
Панчишина (“Колискова”, “День злодія”, “Брехунець”, “Табу”, “Суспільно-корисний сон”), Василя Ждан-
кіна (“Гей, літа орел, літа сизий”, “Як зібралися орли чайку рятувати”, “Чорна рілля”, “Коляда”), Тризу-
бого Стаса, нарешті, Марії Бурмаки. 

Більшість українських бардів за основу своїх пісень беруть національні фольклорні тексти 
(іноді зовсім забуті), а також відроджують чудові класичні поетичні зразки таких відомих поетів, як Ліна 
Костенко, Павло Тичини, Василь Симоненко, Віталій Коротич та інші талановиті поети [2, 17]. 

Так, Лариса Брюховецька зазначає: “...авторська пісня в новій якості продовжує фольклор, а 
також, безсумнівно, те, що вона (тобто, авторська пісня) стала явищем масовим” […]. Так, завдяки пе-
ршим (тоді ще республіканським) фестивалям сучасної пісні та популярної музики “Червона Рута” іме-
на цих виконавців вперше вільно зазвучали на всю країну: львівська група (під крилом товариства 
Лева) “Не журись” – це Віктор Морозов та Андрій Панчишин, “які оповістили про появу української ав-
торської пісні” [2, 7], Едуард Драч (м. Кривий Ріг), Василь Жданкін (м. Рівне), Кость Москалець, Воло-
димир Кіндратишин, Тарас Чубай та інші. 

Дійсно, саме мовний фактор став основним фактором, який якісно відрізняв фестиваль “Чер-
вона Рута” від усіх на той час існуючих на території Радянського Союзу та певною мірою характеризу-
вав національні особливості фестивалю.  

4-а хвиля. Фольклор, який відігравав важливу роль у становленні вітчизняної естради, почи-
наючи з кінця 50-х (особливо в 70-х роках), плідно продовжував стимулювати розвиток нових жанрів, 
форм та засобів художньої виразності в 90-х роках – на початку ХХІ ст. 

Музичні “інновації” календарно-обрядового фольклору знайшли своє відображення та мали 
певний вплив на стилістику української сучасної поп-культури, зокрема на творчість таких українських 
виконавців, як Катя Чілі (альбом 1999 р.), Росава (альбом 2001р.), особливо хотілося б відзначити 
альбом “Дикі танці” (2003 р.) Руслани Лижичко, а також гурти “В.В.” (“Воплі Відоплясова”), “Океан Ель-
зи”, “Плач Єремії”, “Тартак“, “Піккардійська терція”. 

Спробуємо дати коротку анотацію популярній довгий час пісні “Весна” у виконанні Олега Скри-
пки, соліста гурту “В.В.”, що була чи не першою “спробою прищепити народові любов та повагу до су-
часної української пісні” [2, 18]. 

Насправді, пісня “Весна” – це не що інше, як одна з різновидів календарно-обрядового фольк-
лору – веснянка (або гагілка∗∗), в яку Олег Скрипка “вдихнув” нове життя. В результаті, представивши 
“Весну” дещо по-іншому, тобто на сучасний манер, виконавцям вдалося не зламати давню структуру 
пісні, а також зберегти її особливості (мається на увазі використання в пісні елементи “гуканок”∗∗∗), 
нюанси, символіку. “Веснянка – це календарно-обрядові пісні весняного циклу, які мають закличний 
характер і сприймаються як звентання до весни, до істот та речей, що асоціюються з нею” [6, 137]. 

Щодо символіки, яка використовується в відеоряді до пісні “Весна”, то “сюжет кліпу базується 
на язичницьких знаках та символах, що складають окрему мову, якою спілкувалися наші предки, а ни-
ні вона зрозуміла лише науковцям” [1, 19]. Так, як зазначає А.Іваницький “істотна риса веснянок – їх 
зв’язок з рухом, з танцем” [3, 45]. Дійсно, відеокліп до “сучасної веснянки” у виконанні гурту “Воплі Від-
оплясова” відрізняється колоритністю (в костюмах виконавців та загальному фоні переважають чер-
воний, жовтий, чорний кольори), символікою (жерна, зерно – символи відродження, нового життя, 
нарешті, весни) та надзвичайною рухливістю образів. 
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Далі автор посібника “Українська народна музична творчість” Анатолій Іваницький продовжує, 
що “велике місце рухи займають і в інших календарно-обрядових дійствах – в русальних, купальських, 
петрівчаних іграх та хороводах. Однак такого розвитку танків, як у веснянках, не зустрічається ніде” [3, 46]. 

Отже, з погляду наукового, на прикладі сучасної веснянки “Весна” можна зробити такі висновки. 
Саме український календарно-обрядовий фольклор дедалі більше впливає на сучасну українську поп-
культуру, що водночас досить позитивно впливає на її загальний стан. 

Синкретизм – (гр. synkretismos – об’єднання) – у первісному мистецтві – поєднання різноманіт-
них елементів (співу, танцю, музики, слова, жестів, символів і так далі) у єдиному вираженні [3, 6]. Це 
призводить до того, що “взаємодія окремих вихідних жанрів може формувати більш об’ємні утворення, 
якісно інший рівень яких, більше ніж просто сумування (об’єднання), визначається нами поняттям “си-
нтезуючий жанр” [7, 70], що власне утворилося в результаті впливу фольклору на сучасну поп-музику. 

Як бачимо, вищенаведена періодизація процесу впливу фольклору на сучасну поп-культуру 
України на кожному етапі має якісно нові тенденції розвитку. Це дає змогу спрогнозувати еволюційний 
процес сучасної поп-культури України в цілому в контексті національної сучасної музичної культури, 
яка, на нашу думку, у майбутньому буде тяжіти не до американізованих, а до національних мистець-
ких традицій. 

На завершення процитуємо думку Віктора Морозова: “Для того щоб піднести репутацію україн-
ської естради, необхідно насамперед зробити її якомога різноманітнішою за жанрами, від рок-музики 
до авторської пісні та “співаної поезії”, не орієнтуючись ні на Захід, ні на Схід і не копіюючи, а шукати 
ритмічні, інтонаційні, темброві структури, притаманні саме українській пісні. Для цього треба глибоко 
вивчати фольклор, особливо архаїчні його зразки, такі як колядки, щедрівки, гаївки тощо” [2, 11].  
 

Примітки 
 

∗ За матеріалами інтерв’ю-опитування з продюсером та звукорежисером О.Лисокобилко, проведеного 
автором 25.06.2003 р.  

∗∗ На Україні весняні ігри і пісні побутують у двох різновидах: веснянок і гагілок. Гагілки (інакше – гаївки, 
ягілки, маївки) виконувалися лише протягом кількох свят на великодні свята в Галичині, на Волині, Поділлі [3, 46]. 

∗∗∗ «Гуканки» – це релікти колишніх магічних вигуків, яким надавалася, можливо, апотропеїчна (відляку-
вальна) сила. Разом з амулетами-оберегами колективні «гуканки», на думку наших предків, проганяли, 
відлякували зиму [3, 47]. 
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ЕТИКА ЯК КАТЕГОРІЯ МИСЛЕННЯ МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ 

 
У статті розглядаються питання етичного відношення музиканта-виконавця до мистецтва.  
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принципи. 
 
In article regard questions of ethnics attitude to musical art, it executors. 
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Якщо розглядати поняття "етика" у філософському розумінні як одну з форм суспільної свідомості 

(певні правила і закони спілкування між людьми з точки зору їх моральної обумовленості), то можна 
зазначити, що це поняття – як категорія музично-виконавського мислення – дуже змістовне. Етика втілює 
досвід історично-людських відносин (спілкування) і відображає людські надбання у всій їхній палітрі. 

Мистецтво, зокрема музично-виконавське, не можна відокремлювати від загальнолюдських 
етичних норм, оскільки воно є однією із специфічних форм людського існування-спілкування. Його 
(музично-виконавське мистецтво) можна розглядати також як специфічний аспект існування особистіс-
них почуттєво-інтелектуальних проявів у людських морально-етичних відносинах. 

Об’єм статті не дозволяє розкрити дану тему змістовно, а тому обмежимось основними поло-
женнями щодо розуміння категорії етики. 

Які можливі міркування щодо етики особистості, яка є носієм комплексних взаємопов’язаних 
психологічних процесів, керованих свідомістю людини? На це питання можна відповісти однозначно: 
норми поведінки людини та її відношення до людей у суспільстві через різні формоутворення (сім’я, 
мистецтво тощо) складають сутність даного поняття (етика).  

Наступне питання є розробкою попереднього: чи можуть або чи повинні бути етичні парадиг-
ми, постулати однаковими в різноманітних міжособистісних стосунках? А також, як (які) критерії само-
оцінки щодо себе складають критерії загальної етичної моралі і як останні впливають на конкретну 
особистість, хоча ці (на перший погляд) відокремлені розуміння є складовими одного явища? 

Насамперед необхідно звернутися до першоджерел.  
«ЕТИКА (лат. еthica, від грец. – звичай): 1) філософська наука, яка визначає мораль як одну з 

форм суспільної свідомості; 2) норми поведінки, сукупність моральних правил певної соціальної гру-
пи» [4, 320]. 

«ЕТИКА [грец. еthos – звичай, правило]: 1) філософське вчення про мораль, її походження, 
розвиток і роль у громадському та особистому житті людей; 2) сукупність норм поведінки, мораль якої-
небудь суспільної або професійної групи» [5, 277]. 

Якщо прискіпливо розглянути представлені словникові транскрипції поняття-категорії етика, то 
можна побачити, що за всієї однакової сутності їх формулювання, вони відрізняються формально-
логічним («шаховим») розмаїттям. Але це не означає, що в другій транскрипції відсутнє особливе сми-
слове розуміння (інтерпретація) поняття, яке складає (виявляє) певну новизну в його баченні. А саме: 
у цьому варіанті мораль розглядається процесуально – як походження-розвиток-роль. Аналогічні ро-
зуміння стосуються транскрипції-зіставлення поняття-категорії мораль. 

«МОРАЛЬ (франц. Morale, від лат.moralis – моральний): 1) суспільний інститут, одна з форм 
суспільної свідомості; система поглядів і уявлень, норм і оцінок, які регулюють поведінку людей. 
М. виконує пізнавальну, оціночну та виховну функції. Предмет спец. вивчення етики; 2) Переносно – 
повчальний висновок з якоїсь події; повчання, настанова» [4, 560].  

«МОРАЛЬ [франц. morale лат. мoralis – моральний mos (moris) звичай, воля; закон; власти-
вість]: 1) сукупність норм і принципів поведінки людей; одна з форм суспільної свідомості; 2) повчаль-
ний висновок; 3) розм. – повчання» [5, 466]. 
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Чому ми використовуємо словосполучення поняття-категорія відносно етики та моралі? Тому 
що вони невіддільні. І якщо етика – це наука (вчення), яке визначає мораль, то остання (мораль) є ме-
тодологічною основою розуміння етики. 

Звичай, норма, принципи поведінки людей – це форми суспільної свідомості. Всі ці поняття не-
обхідно сприймати і усвідомлювати архітектонічно, щоб розуміти їх значимість у порівнянні з іншим.  

Звичай. У цьому понятті зафіксовано насамперед історичні здобутки людського спілкування, в 
результаті якого і виникають певні обряди, стосунки, які відтворюють саме становлення моральних 
норм співіснування в конкретних суспільних обставинах. Зрозуміло, щодо окремої людини це поняття 
менш натуральне, ніж щодо людських стосунків. Тобто щодо кожної особи воно більш адекватне і 
споріднене з поняттям звичка.  

Поняття звичка більш властиве окремій особі. Це пояснюється природною диференціацією ін-
дивідуального і загального: оскільки до чого звикає одна людина – друга цього може не сприйняти за-
лежно від свого фізіологічного стану, системи виховання, умов життєдіяльності тощо. Але це не 
означає можливості споріднення цих протиставлень (протиріч). 

Якщо розглядати звичай як результат усвідомлення дійсності і мотиваційні спрямування особи, 
то це явища людської психології, які відбуваються в становленні саме у міжособистісному спілкуванні. 
Поза цього звичай набуває іншого сенсу: це вже звичка, яка визначає певні набуті відношення в самій 
особі (наприклад, повсякденний режим існування людини, або її позарежимність). Адже звичаї люди-
ни, які закладені в її психології і мають континуально-генетичні корені, складають певну систему (або 
безсистемність), яка має властивості, які походять від впливу природного оточення, підкорення йому 
(або навпаки), від манери виховання тощо. Тобто звичаї конкретної індивідуальності зумовлені бага-
тьма спрямовуючими, а саме: дотримування того, що оточує, або виражати протест цьому оточенню і 
прагнути здійснення суспільних змін згідно з власним волевиявленням (своєрідна форма звичаю-
протесту, яка постійно існує в будь-якому суспільстві у вигляді різних варіантів, як макро- (виробничих, 
наприклад, так і мікро- (родинних, наприклад). Інакше кажучи, існують особи двох, як мінімум (у «чис-
тому» вигляді такі особи можуть бути представлені умовно-уявлено), морально-етичних видів: перші 
поважають історично складені звичаї тому, що вони на них виховані; шанують та дотримуються їх, 
вчаться на них і втілюють їх у життя. До іншої категорії належать ті, хто нехтує, протестує традиціям і 
нав’язує суспільним звичаям власні звички (а значить – людям, суспільству), своє бачення моралі (або 
навпаки – аморальності). Логічно розглядати звичай з точки зору розуміння вихованості, а не з точки 
зору її відсутності і моральної безмежності. 

Інший аспект розуміння даної думки нав’язує і відкриває попередні звичаї і спрямовується ни-
ми. І попередні усвідомлення підкорюються тим особистостям, які мають протиріччя щодо традиційно-
го мислення і зобов’язують (нав’язують) своє бачення його (традиційного мислення).  

Звичай – явище історично-процесуального походження, тому що попередні етично-моральні 
надбання людського спілкування відбувалися і набувалися спочатку в достатньо вузькому крузі, тобто 
на невеликих територіях (село, селище). Саме звідси походять мовні та звукові інтонаційні діалекти і 
особливості поведінки людського самовиявлення. І тут мораль відображає ці процесуальні дії в психо-
логії людини, а саме: впливом «місцево-генетичного» походження як в прямому фізіологічному вира-
женні, так і в послідуючих гносеологічних перспективах індивідуальності, а також у різних видах 
інтонування (мово-понятійного, музично-звукового). 

Як набуваються звички? Які корені превалюють в їхньому формуванні – генетично-
рефлекторні чи соціально-набуті? Скоріш за все – перші. Адже вони невід’ємні від генетично закладе-
них потреб (в диханні, харчуванні, русі), і є усталеними якостями, властивими усім без винятку. 

З іншого боку, звичку (на відміну від звичаю) можна розглядати як явище мобільного похо-
дження, притаманне окремій особі: вона є процесуально придбаною, тому що до неї людина звикає. 
Вона не надана від природи. Тобто, якщо стисло висловити думку відносно різниці між поняттями зви-
чай і звичка, то можна констатувати: все, що набуто в процесі життєдіяльності і має усталений харак-
тер щодо окремо індивідуальності (особистості), можна визначити як звичку. 

Звичка індивідуума – процес життєвий. Він спрямований на задоволення власних потреб. 
А як же розглядати звичай – як повинність дотримуватись чогось найсвятішого? Це звичка, чи 

звичай, або – і те, і те (наприклад, пам’ять про тих, кого з нами немає)? Але для людини, вихованої в 
«ЕГО-Я» (термін З. Фрейда), свої звички любого походження (і морального також) можуть мати статус 
«особистісних» звичаїв. 

Не треба забувати, що звичай припускає існування не тільки в індивідуальному, а й в міжосо-
бистісних стосунках. Тому саме існування звичаю потребує наявності (як мінімум) двох індивідуально-
стей (індивідуумів, осіб, особистостей). Ці думки можна спростовувати. 

Але, на нашу думку, звичай все ж таки явище міжособистісного спрямування і його зумовле-
ність складається саме з відносин. Характер і масштаб даних міжособистісних відносин має як мікро-, 
так і макромасштаби і різну природу виникнення, яка різноманітна настільки – наскільки в ній перебу-
ває людина (пасивно чи активно). В процесі історичної еволюції міжособистісних стосунків відбувала-
ся, відбувається і буде відбуватися кристалізація (декристалізація) певних звичаїв. З цього приводу 
слушною є думка Б. Асаф’єва: «Так музика композитора, виростаючи з інтонацій попередніх епох, са-
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ма стає об’єктом інтонування виконавсько-професійного, а також широких суспільних верств слухачів, 
живіть музику і всю духовну культуру наступних поколінь людства. Цей процес відбувається доти, до-
поки життєва змістовність інтонацій даної музики не буде вичерпана, переходячи частково в іншому 
вигляді у творчість нових епох» [1, 222]. 

Автентика прагне зберегти історично застиглі образи (зразки). І це природно. Але еволюційно-
суспільні процеси, безсумнівно, впливають на історично-архаїчні надбання. Відомо, і це природно, що 
як в мікро-, так і макросередовищах (кількісних і якісних об’ємах соціальних угруповань – етносів, пле-
мен, націй, народів – відбуваються асиміляційні процеси як фізіологічного, так і морального ґатунку 
(походження), що і породжує нове, раніше не існуюче у звичаях. 

В умовах мегаполісного (для порівняння) становлення людини як особистості відбуваються 
значні видозміни, які, безперечно, мають інші континуально-генетичні особливості порівняно з попе-
редньо визначеними. Дане природне оточення своєрідно формує етико-моральні погляди людини. 
Такі історичні перетворення призводять до певних переглядів морально-етичних поглядів попередніх 
часів. І це – єство натурального походження, якщо ці процесуальні явища розглядати з точки зору їх 
розуміння. В цьому відношенні етика, як явище найвищого порядного існування особистості, набуває 
історично-процесуального характеру, не втрачаючи власного коріння (традиційно: хто не знає свого 
минулого, той не може прогнозувати своє майбутнє). 

Історичний аспект у вивченні етики взагалі та музичної зокрема складається у скрупульозному 
розумінні складових цього поняття. Аспекти усвідомлення історичного і музично-виконавського стосо-
вно розуміння поняття етика необхідно проаналізувати з метою пізнання істинності, до якої прагнуть 
дослідники всіх наукових дисциплін (точних та гуманітарних), оскільки етика є найбільш виразним по-
казником інтелекту, таланту, темпераменту людини, рівнем-критерієм історично-процесуальним. От-
же, етика – показник (рівень-критерій) історично складених відносин між людьми. 

Об’єм статті не дозволяє ретельно розглядати вибрану тему. Тому продовжимо її розгляд у 
професійно-виконавсько-музичному аспекті. 

Отже, як етика-мораль може бути подана в музичному мистецтві? Тобто, як через звукову ін-
тонацію передаються людські почуття – носії моралі? 

Зв’язок моралі з темпераментом, який спрямовує реалізацією інстинктивних позовів, існує в 
багатьох поєднаннях, а саме: наприклад, одна сторона усвідомлює і стримує власні фізіологічні реф-
лекси-інстинкти, на які впливають розум, виховання, освіта тощо; інша сторона різними шляхами праг-
не так званого «фізіологічного комфорту», не задумуючись (в силу нездатності, передусім) над 
існуючими історично набутими моральними нормами, але фанатично керується власними нормами 
моралі, в яких вона вихована і яких дотримується (наприклад, релігійно-філософських напрямів сумні-
вної моралі тощо). Третя сторона поза залежністю від якихось моральних постулатів (твердження без 
доказів), поза релігійними віруваннями здійснює свої вчинки неусвідомлено (суто непридбано-
рефлекторно). 

Мораль-особистісна – мотивація кожної окремої людини. Тобто мораль – це психофізіологічні 
потреби особистості. 

Етика музична. В чому полягають і виявляються її специфічні особливості ? Що є спільного з 
етикою взагалі? 

Етика музично-виконавського мистецтва не може існувати поза загальною обдарованісю та 
вихованням виконавця. 

Якщо вести мову про норми моралі в музичному мистецтві (музично-виконавському, зокрема), 
необхідно прояснити (визначити), що саме складає ці норми? Насамперед, на нашу думку, це – на-
стрій, любов до мистецтва, тобто душевно-духовне (а не меркантильне) джерело, коли людина не 
може існувати поза аурою сприйняття музики (пасивне сприйняття) і дієздатності самостійного її від-
творення та створення нового бачення музичного мистецтва. 

Це – основи (засади) начал в етиці мистецтва, тому що у виконавця генерують нові почуття, які 
він отримує від творів мистецтва. Адже, якщо людина любить музичне мистецтво, не усвідомлюючи 
походження цієї любові, вона сприймає його природно і входить у спілкування з його творцями через 
музичні твори з великим натхненням, не помічаючи власних енергетично-інтелектуальних витрат. 

З іншого боку, якщо на цій основі музикант-виконавець створює дещо нове щодо вже існуючо-
го. Воно (музичний твір) може бути непередбачуваним, що проявляється підсвідомо (згадаємо Д.І. 
Мендєлєєва, який багато інтелектуальної енергії присвятив створенню «Періодичної таблиці елемен-
тів», яка в кінцевому варіанті явилася йому уві сні). 

Отже, якщо етика – норми спілкування між людьми, а музика виявляє ці норми через відчуття – 
це означає, що першочергове завдання виконавця – в спроможності «побачити» конкретну людину-
творця (композитора). А це, в свою чергу, говорить про максимально правильну, об’єктивну інтерпре-
тацію його музичних творів з метою пізнання композиторських намірів, які відображають його етично-
моральні погляди. Вони насамперед втілені у музичній матерії. Саме в цій процесуальності необхідні 
освіта і виховні традиції. 

Необхідно розглянути етичні норми музиканта-виконавця щодо визначення ряду питань, які 
дають розуміння цього поняття-категорії. Приводимо тлумачення поняття-категорії «норма»: [лат. 
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norma – правило, взірець]: 1) обов’язковий порядок, якого треба дотримуватися; узаконені правила, які 
визначають лад, принципи побудови чогось тощо; 2) установлена міра, величина чогось, напр., Н. ви-
добутку» [2, 487]. 

Якщо розглядати дане поняття, ми маємо звернути увагу на його образне забарвлення, а са-
ме: звідки ці норми з’являються у музично-виконавській практиці? 

По-перше, норми етики-моралі виявляються у міжособистісному спілкуванні викладача і учня 
(виконавця), і залежно від відповідного виховання багато в чому залежать надбання саме виконавця-
вихованця. Тобто це є нормальний період становлення людини-учня. Якщо вчитель має певний вико-
навський досвід, а також практику викладання виконавських дисциплін (ансамбль, оркестровий клас 
тощо), то й відомо (звісно), що учень-виконавець буде отримувати певні навички, які спонукають його 
до самовдосконалення. 

Етичні стосунки відбуваються повсякденно в музичному мистецтві: це спілкування з попере-
дніми поколіннями завдяки графічно-фіксованому нотному запису; спілкування з вчителями, які дають 
знання попереднього досвіду; спілкування з новими творами сучасних композиторів. Згадані загальні 
обставини керують самовизначенням виконавця, оскільки виконавець орієнтується на них як у сприй-
нятті, так і усвідомленні інтелектуально-почуттєвої інформації. 

Етика, якщо їй дати загальне визначення, це для музиканта-виконавця насамперед сукупність 
як мінімум таких факторів: низького порогу чутливості (за Небиліциним В.Д) + освіта + виконавчі дії 
виконавця-професіонала. Низький поріг чутливості у психології має найвищу ступінь сприймання ви-
конавцем навколо себе природних та людських стосунків (явищ). В музичному інтонуванні це виража-
ється як спроможність відтворення духовних поривань-здійснень як у напрузі окремого тону, так і у 
співнапрузі тонів по горизонталі, по вертикалі й у всій взаємовпливовості. 

Тільки у співіснуванні даних показників з’являються етичні норми, які належать конкретній ін-
дивідуальності: людина високообдарована і вихована – потенційний носій етичних норм. 

Освітність – це здатність не тільки до сприйняття інформації, а й здатність на її основі творити 
нове етичне. 

Натхнення музиканта-виконавця полягає в тому, щоб нести людям те, чого вони не спроможні 
здійснити в силу різних обставин, але чого вони бажають для свого духовного задоволення. Саме це і 
є завданням людини, яка спроможна це здійснювати, тобто людини-виконавця. 

Людина, яка вболіває за інших (взагалі) та кожного (окремого), має права етичної оцінки того, 
що відбувається. Вона (оцінка) виявляється саме в інтерпретації, у глибокій повазі до автора музично-
го твору, до розшифрування почуттів авторських, а також у власних можливостях не порушити і зне-
хтувати твір, а облагородити його своїми праведними емоціями. Тобто ці спрямування мають глибоку 
повагу до предмета мистецтва, вони утворюють у людини-виконавця власні відчуття-почуття поза за-
гальноприйнятими. 

Наступне питання: етичні норми і принципи, якими керуються музиканти-виконавці при підгото-
вці музичного твору для виконання перед слухацькою аудиторією. 

В цьому відношенні виконавець – найвідповідальніша особа, яка втілює не тільки власні по-
треби (а це дуже важливо для творчої людини), а й задовольняє потреби багатьох слухачів. 

Підготовленість слухацької публіки має різний рівень і виконавець відчуває це під час власного 
концертного виконання. Тобто зворотний зв’язок-реакція (виконавець-слухач) проходить моменталь-
но: якщо слухацька аудиторія не відповідає етичним нормам (етичним уявленням) виконавця, то його 
дії спрямовуються на вирішення «екстремальних» проблем, що має інтерпретаційно-імпровізаційний 
характер. Мотивація цих пошуків спрямована на здійснення певних умов виконавства, які мають не 
тільки етико-моральну, а й психофізіологічну (філософську) спрямованість. Адже виконавець в своїх 
етико-моральних пошуках повинен знати як їх результати донести до слухачів з різною психологією 
сприйняття і оцінки музичного мистецтва. 

Інтонаційна культура передачі найтонших людських почуттів – основа етики виконавця. Чим це 
пояснюється? Насамперед тим, що етика музиканта-виконавця не є простим явищем. Етика в широ-
кому розумінні – це філософія життя (життєва філософія). Саме моральні принципи (або навпаки – 
принципи моралі), якими керується музикант-виконавець, усвідомлено чи неусвідомлено, переносять-
ся (впливають) на етично-моральні норми-принципи, які в музиці проявляються насамперед розумін-
ням стиля композитора і його трактування, а також – у самовираженні та самоствердженні самого 
виконавця. 

Необхідно відзначити, що усвідомлене та підсвідоме у виявленні цих норм проявляється у ко-
жного по-своєму: з одного боку (аналітичний тип мислення) проявляється необхідність раціонального 
розуміння (інтерпретація) музичного твору; з іншого (художній тип мислення) – виконавцю достатньо 
глибокого ознайомлення з нотним текстом, і багата музично-слухова інтонаційна чутливість музиканта 
«автоматично» спрацьовує на втілення стильових особливостей музичного твору (композитора), а це 
означає – підсвідоме втілення етики-моралі без попереднього їх усвідомлення виконавцем. Але 
останній тип виконавця є винятковим, про що свідчить педагогічний досвід. Тому в навчально-
виконавській практиці ми повинні, насамперед орієнтуватися на «раціональний тип» виконавця – як 
найбільш розповсюджений. 
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Особистість виконавця формується постійно – це безпрецедентний часовий процес. А тому, 
усвідомлюючи норми моралі, ми повинні розуміти їх у розкодуванні засобів композиторської виразнос-
ті (інтерпретація). 

Фрагментарні міркування автора статті спонукають до подальших роздумів щодо розгляду 
етичних норм світогляду музиканта-виконавця, перспективи яких сконцентровано професором М.А. 
Давидовим: «Всі основні риси особистості музиканта, які характеризують його загальну культуру, такі 
як безкорисливість у мистецтві, гуманність, доброта, висока моральність поведінки в суспільстві, пра-
цездатність, розуміння законів історичного розвитку і мистецтва, художньо-естетичне сприйняття дійс-
ності, виявляються в його виконавській діяльності як певний рівень культури почуттів» [3, 228]. 
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ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ  

ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗИКАНТА-ІНСТРУМЕНТАЛІСТА 
 
Більшість музикантів та їх педагогів вважає, що музична майстерність артиста-

інструменталіста залежить від техніки гри. В статті розкривається сутність поняття структури 
музичної майстерності інструменталіста. Ці знання дають можливість виконавцю-інстументалісту 
досягти художньої досконалості у власній артистичній діяльності. 

Ключові слова: музична майстерність виконавця, структура музичної майстерності, артис-
тична майстерність. 

 
The majority of instrumental musicians and their teachers attribute artistic excellence of the perform-

ance to the technique of play. The content of the conception and the structure of musical artistry of the 
instrumentalist are discussed in this paper. This knowledge will help the artist to achieve artistic mastery in 
their activity. 

Key words: musical master performance, the structure of musical master performance, artistic mastery. 
 
Музика – особливий та прекрасний вид мистецтва, естетичний вираз якого формується худож-

нім кліматом епохи та з величезною силою впливає на емоційну сферу людини.  
Кожен музикант мріє про досягнення у своїй діяльності найвищих вершин майстерності. Однак 

всі без винятку музиканти зустрічаються з проблемами як і що треба зробити, щоб бути в доброму на-
строї на концертах, як опанувати хвилювання, як працювати, щоб вивчити свій репертуар, як зрозуміти 
слухача музики, щоб задовольнити його музично-естетичні потреби, що потрібно робити, а чого не 
потрібно, щоб досягти успіху і визнання своєї артистичної діяльності. 

Підвищенню ефективності виконавської та педагогічної майстерності присвячено низку суттєвих 
розробок, зокрема М. Геліса, М.Давидова, М.Лисенка, Б.Міхєєва та ін. Однак спеціального дослідження 
психологічних основ виконавської майстерності в музичній літературі не існує. Саме у цьому полягає 
актуальність і новизна теми нашої статті.  

Наукову новизну автор статті вбачає у спробі використання рекомендацій психологічної науки 
в специфічній музично-виконавській діяльності в умовах публічно-естрадного виступу. 

Практичне значення даного дослідження полягає в спробі опрацювання конкретних рекомен-
дацій молодим виконавцям з психологічної підготовки до екстремальних умов естрадного виступу.  

Методологічною основою нашого дослідження і формулювання висновків є праці вчених-
психологів (Б.Ломова, Б.Теплова та ін.) та відомих майстрів виконавського мистецтва (М.Давидова, 
Г.Когана, Г.Нейгауза та ін.). 

                                                 
 Білоус В. П., 2008 
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Аналіз наукової літератури, узагальнення власного виконавського і педагогічного досвіду та 
спостереження за процесом психологічної підготовки виконавців у спеціальних класах – це методи, які 
були використані для дослідження даної проблеми. 

Якість виконання твору музикантом-інструменталістом залежить від багатьох чинників, серед 
яких найважливішими є: музичні здібності, технічна та художня майстерність. Однак вона суттєво зале-
жить і від багатьох інших суб’єктивних та об’єктивних факторів. Серед суб’єктивних чинників як найбільш 
істотні можна виділити емоційний, фізичний стан музиканта, стан його здоров’я, рівень вивчення твору 
та ін. До важливих об’єктивних факторів можна віднести якість та технічний стан музичного інструмента, 
гігієнічні та фізичні умови виступу та ін. Водночас для переважної більшості педагогів, які прагнуть під-
готовити виконавця високого рівня, на першому плані виступають музичні здібності.  

Очевидно, що про якість виконання можна говорити тоді, коли музичні здібності виступають у 
поєднанні з музичною майстерністю. Формування музичної майстерності вимагає великої і копіткої 
праці не тільки музиканта-виконавця, а й його педагога, наставника. Інструментальне виконання – це 
процес, у якому особистість може виразити себе найповніше. В ньому беруть участь всі системи орга-
нізму музиканта: нервова система, інтелект, емоційна та вольова сфера, характер і темперамент, 
вміння спрямовувати себе в потрібному і бажаному напрямку. Все це вимагає в процесі оволодіння 
музичною майстерністю використання нових підходів та методів навчання. Варто зазначити, що не 
один педагог чи музикант-виконавець звертається до науки, шукаючи допомоги в удосконаленні свого 
мистецтва. Тому свою дослідницьку діяльність ми спрямували на аналіз наукової літератури (насам-
перед психологічної), щоб з’ясувати аспекти феномена музичної майстерності, віднайти чинники, від 
яких вона залежить, та способи її формування.  

Загальновідомо, що, компонуючи музичний твір, автор закладає в нього комплекс певних за-
собів музичної виразності з метою впливу на емоційний стан слухача. Однак у процесі живого звучан-
ня музичного твору цей вплив може бути різним залежно від багатьох чинників. Найпершим серед них 
є здатність виконавця правильно відтворити нотний текст музичного твору, його логіку і структуру. Ця 
здатність залежить від майстерності музиканта-виконавця. Однак, вирушаючи у дорогу, яка приводить 
музиканта до досягнення вершин виконавської майстерності, треба розуміти такі основні поняття як 
майстер та майстерність. 

У тлумачному словнику української мови поняття майстер має кілька значень. Стосовно музи-
чної діяльності найкраще відповідає визначення, що майстер – це “фахівець з якого-небудь ремесла, 
[...] той, хто досяг […] досконалості у своїй роботі, творчості” [6, 223]. Майстер-інструменталіст – це 
музикант, який досконало знає свою справу – досконало володіє теорією та практикою гри на інстру-
менті. В такому випадку кажуть про музичну майстерність. 

 Перш ніж розкрити зміст поняття музична майстерність, звернемо увагу на узагальнене понят-
тя майстерність. Відомий фахівець психології праці К.Платонов формулює це поняття так: “Майстер-
ність – це властивість особистості, яка здобута в процесі її досвіду як вищий рівень опанованих 
професійних вмінь в даній галузі на основі гнучких навичок і творчості” [7, 64]. Видатний педагог і му-
зикант-виконавець професор М.Давидов поняття музичної виконавської майстерності визначає так: 
“Виконавська майстерність – це вільне володіння інструментом і собою, яке забезпечує інтонаційно-
смислове, інтерпретоване, одухотворене, емоційно яскраве, артистичне, співтворче втілення музично-
го твору в реальному звучанні. Вона включає весь комплекс слухомоторних і психологічних даних, 
конкретних навичок та вмінь, прийомів і форм музично-ігрових рухів, які постійно модифікуються у 
процесі актуалізації творчого процесу інтерпретації музичного твору” [3, 38]. 

З опорою на ці визначення поняття музично-виконавська майстерність можна сформулювати 
так: музично-виконавська майстерність – це властивість особистості музиканта, яка сформована в 
процесі професійної підготовки та виконавської діяльності і проявляється в ній як вищий рівень засво-
єних вмінь, гнучких навичок та інтерпретаторської творчості.  

Запропоноване визначення свідчить про те, що музична майстерність є властивістю інтеграль-
ною. Це означає, що вона включає ряд елементів. Їх одночасний прояв у процесі виконання твору за-
безпечує високу музичну та естетичну якість гри. Виходячи з цього можна говорити про структуру 
музично-виконавської майстерності інструменталіста. 

Склалося так, що коли йдеться про музично-виконавську майстерність, то береться до уваги 
лише один аспект – техніка володіння інструментом. Зрозуміло, що музична грамотність при цьому не 
відкидалася, позаяк тоді треба було б говорити не про майстра-музиканта, а про ремісника.  

Аналіз процесу виконання різноманітних музичних творів відомими музикантами-інструменталістами 
та музичної, педагогічної і психологічної літератури, в якій розглядаються теоретичні і практичні аспекти 
музичної діяльності, а також власний досвід, переконують, що музично-виконавська майстерність не 
обмежується лише рівнем його технічної майстерності. Вона має складну структуру. В цьому плані 
має рацію С.Бреус, розглядаючи роль різних аспектів музичної майстерності у підготовці музикантів-
інструменталістів: “Навчити підпорядковувати технічні завдання – художнім, розвинути усвідомленість 
інтонаційної вимови, розуміння конструктивної логіки будови музичного твору.[…] Сформувати у юного 
музиканта артистичну гідність” [1, 32]. 

Під структурою музично-виконавської майстерності інструменталіста ми розуміємо систему та-
ких елементів, яка гарантує виконання музичного твору на високому технічному та художньому рівні.  
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Ознайомлення з літературою з музичної психології та педагогіки засвідчує, що визначенню та 
вивченню структури музичної майстерності раніше не приділялося уваги. Винятком можуть бути до-
слідження академіка, доктора мистецтвознавства, професора М.Давидова, який вважає, що “... слід 
розглядати […] художню техніку у двох аспектах: зовнішній – спортивно-пристосовний або психофізіо-
логічний і внутрішній, глибинний – художньо-інтерпретаторський, підтекстовий” [4, 95]. У виконавській 
майстерності акордеоніста М.Давидов також вбачає “... два глибинних, внутрішніх аспекти: спортивно-
пристосовний або психофізіологічний та художній, інтерпретаторський, підтекстовий” [2, 46]. 

Немає сумніву, що знання структури музично-виконавської майстерності дасть можливість чіт-
ко визначити чинники, від яких ця майстерність залежить, і усвідомлено спрямувати зусилля (як педа-
гога, так і учня) на її опанування. М.Давидов наголошує: “Поняття виконавської майстерності 
музиканта пов’язане з опануванням біфункціональної концепції художньої техніки: її інструментально-
специфічного психофізіологічного (або спортивного), рухового аспекту техніки і її підтекстового вира-
жального значення” [3, 37]. 

Використовуючи аналіз літератури та результати досліджень М.Давидова, на нашу думку, 
структура музично-виконавської майстерності інструменталіста включає такі компоненти: теоретич-
ний, технічний, художній та суспільно-психологічний (комунікаційний). 

Теоретичний компонент виконавської майстерності музиканта-інструменталіста характеризує 
його музичну грамотність. Очевидно, що опанування музичною майстерністю розпочинається із засво-
єння теоретичних знань (опанування, по-перше, загальною музичною теорією, історією музичних сти-
лів; по-друге, теорією інтерпретації; по-третє, законами формування виконавської техніки та ін.). 

Технічний компонент характеризує точність, швидкість, пластичність, лабільність, пристосова-
ність та енергійність виконуваних музично-ігрових рухів, рівень володіння специфічно інструменталь-
ними прийомами з урахуванням акустичних можливостей інструмента та перцептивних властивостей 
музиканта-інструменталіста, які уможливлюють максимально виразне втілення музично-образної сис-
теми у виконуваному творі. Рівень сформованості цього компонента визначає віртуозність гри.  

Художній компонент майстерності дозволяє музиканту-інструменталісту не тільки грою, а й ру-
хами, мімікою, жестами, позою представляти художню цінність музичного твору, передавати слухачеві 
його емоційний зміст, викликати адекватні почуття, які прагне передати виконавець, створюючи інтер-
претаторську концепцію музичного твору відповідно з задумами композитора. Цей компонент є голо-
вним, адже сенс існування музики з давніх часів полягав у тому, щоб викликати у слухача певні 
переживання. Саме цей компонент робить музику універсальним засобом спілкування для всіх 
нaродів. У цьому плані навіть мова не може конкурувати з музикою.  

Художній компонент виконавської майстерності полягає і в інтерпретаторській осмисленості 
виконавського інтонування мікро-макроструктури музичного твору, у відтворенні динаміки його верти-
кальної і горизонтальної структури, драматургії цілісної музичної форми виконуваного твору. Це під-
тверджується багатолітніми дослідженнями і досвідом М.Давидова, який вважає, що “осмислене, 
інтерпретаторське відтворення мелодичної структури музичного твору збагачує його логічно, інтелек-
туально, емоційно, духовно” [5, 66]. 

Суспільно-психологічний (комунікаційний) компонент. Суть та значення цього компонента поля-
гає в спілкуванні зі слухачем за допомогою згаданих вище засобів “мови тіла” (міміки, жестів, музично-
ігрових рухів, пози та ін.), особливо у сольних виступах. Обґрунтування цього компонента в структурі 
музичної майстерності вбачаємо і в тому, що слухач значно краще сприймає та реагує на музику, якщо 
він не тільки її слухає, а й бачить виконавця. Інакше люди, закохані в музику, слухали б її в записі, а 
концертні зали завжди пустували б. У дійсності ж концертні зали, особливо коли виступає видатний 
музикант, завжди заповнені. 

Музика – це явище суспільне. Вона, як і мова, виникла з потреби у спілкуванні між собою ще 
первісних людей. Спілкуючись, люди переказували не тільки зміст інформації, а й своє відношення до 
неї, свої переживання. Історично склалося так, що засобами комунікації була не тільки мова. Мабуть 
на другому місці за важливістю (поза мовою) у процесі спілкування стали звукові сигнали різної висоти 
та барви, тобто музичні сигнали.  

Потреба у комунікації є вродженою потребою передавання іншим певного досвіду. Музикант у 
процесі спілкування зі слухачами використовує музичну мову. Ця музична мова повинна оперувати 
системою певних засобів, які визначають сенс окремих знаків – як і кожна мова, музика має свою гра-
матику. Однак ця граматика виявилася різною не тільки на окремих історичних етапах, культурних 
центрах, а й серед груп композиторів (навіть окремих митців).  

Найскладнішим і найважчим явищем охоплення змісту музичного твору є те, що він виражає, 
що передає. Трактуючи справу змісту психологічно, можна визнати, що ним є музичне переживання, 
яке виникає у слухача відповідно до задумів композитора.  

Поведінка артиста на естраді – це не тільки передавання слухачам музичного змісту, створе-
ного композитором, а й процес його спілкування з учасниками концерту в концертному залі. Слухачі в 
залі – це співучасники концерту, адже артист завжди реагує на них (перед виступом, під час виступу і 
навіть після виступу). Відомо, якщо артистові вдається встановити природній контакт зі слухачами в 
залі, то його виступ буде сприйнятий значно краще, ніж тоді, коли його немає.  
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Артист презентує себе не тільки грою,  а й зовнішнім виглядом, поведінкою, своєю особистіс-
тю. Не кожен музикант усвідомлює, що від того, як він виходить на сцену, як він сідає на стілець, як 
кладе ногу на підставку, як бере в руки інструмент, як дивиться на людей, які прийшли його послу-
хати і побачити, залежить сприйняття та оцінка його виступу. Можна все це виконати елегантно, а 
можна недбало і навіть неестетично. Це стосується всіх без винятку музикантів: інструменталістів, дири-
гентів, співаків. Ці чинники не є домінуючими у визначенні якості виконання твору, однак сприймання 
особистості музиканта може істотного вплинути на сприймання його майстерності. Якщо слухач знає 
виконавця (як він поводиться під час гри, як презентує себе публіці), то, слухаючи аудіозапис його гри, 
він уявляє образ музиканта, тоді сприймання музики наближається до ефекту враження в концертно-
му залі. В цьому випадку йдеться про роль установки на сприймання гри певного музиканта. 

Відомим є експеримент, який переконливо показав вплив установки на перцепцію музики. 
Двом групам осіб (професійних музичних критиків і студентів) запропоновано прослухати запис музич-
ного твору у виконанні видатного польського скрипаля К.Яковіча. Цей твір прослуховувався тричі. За 
кожним разом говорилося, що виконується він іншим музикантом: видатним скрипалем, студентом 
консерваторії і музикантом-аматором. Потім обидві групи (музичних критиків і студентів) оцінювали 
кожне з цих виконань. Щоб полегшити оцінювання, знову тричі відтворювався запис у трьох виконан-
нях. Виявилося, що окремі виконання оцінювалися по-різному, особливо відрізнялися оцінки профе-
сійних музичних критиків. Один з них навіть вказував на очевидні технічні помилки у виконанні 
музиканта-аматора. Коли наприкінці було повідомлено, що кожного разу вони слухали той самий 
запис твору у виконанні того самого відомого скрипаля К.Яковіча, то це викликало у оцінюючих дуже 
велике здивування [8]. Враховуючи написане вище, музиканту, який прагне досягти вершин виконавської 
майстерності, слід працювати не тільки над технікою гри, артистизмом виконання, а й над презентацією 
себе публіці. 

Кожна молода людина в певний момент свого життя приймає принципове рішення, яке стосу-
ється напрямку формування та майбутньої професії. Самопізнання повинне бути вихідним пунктом 
при прийнятті цих рішень. Йдеться насамперед про усвідомлення своїх вроджених можливостей, тем-
пераменту, фізичних властивостей, спеціальних здібностей, навичок, рис характеру, уподобань і всіх 
інших властивостей своєї особистості, які детермінують ефект кожної науки, праці та власне життя. В 
докладному пізнанні себе та зроблених з цього практичних висновків, які стосуються способу навчання, 
вибору заняття та методів праці криється таємниця успіхів у навчанні та професійній діяльності. Тут 
знаходиться ключ до продуктивності праці; звідси можна черпати вказівки, як поступати, чого уникати, 
де можна сподіватися на успіх, а де на поразку, який тип постійної праці варто обрати, щоб забезпе-
чити собі задоволення та хороші результати.  

Законом життя є те, що людина в своїй діяльності хоче досягати кращих результатів. Музиканти 
прагнуть дедалі глибше переживати музику, краще її розуміти, справніше запам’ятовувати зміст, який 
призначений для засвоєння, працювати більш економно, краще грати та творити. Композитори праг-
нуть здобувати визнання слухачів, писати твори щоразу на найвищому артистичному рівні. Досягнення 
цих цілей можливе тоді, коли процес навчання буде пристосований до можливостей особистості, до 
конкретних потреб майбутньої спеціальності і життєвої практики. 

Зрозуміло, що музично-виконавська діяльність є своєрідною творчістю. Ця творчість тим багатша, 
чим вищий рівень технічної та художньої майстерності музиканта. Розуміння і усвідомлення структури 
музично-виконавської майстерності допомагає музикантові обрати оптимальну стратегію і тактику до-
сягнення високих результатів у власній майстерності. 
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СИНТЕТИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ МАТСА ЕКА 

 
У статті розкривається досвід всесвітньовідомого майстра сценічного хореографічного 

мистецтва Матса Ека, розглядаються особливості архітектури його танцю. 
Ключові слова: хореографія, Матс Ек, синтез, модернізм, балет, мистецтво, сценографія, 

синтетичний жанр. 
 
The experience of the world famous master of the scenic choreographic art Mats Ek is opened, the 

features of the architecture of its dance are considered in the article. 
Key words: choreography, Mats Ek, synthesis, modernism, ballet, art, synthetic genre. 
 
Теоретичне осмислення феномена синтезу мистецтв з’являється і заявляє про себе в історії 

естетичної та мистецтвознавчої думки наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Так, у період розквіту євро-
пейського романтизму (Г. Гейне – в поезії, Е. Делакруа – в живопису, Р. Шуман, Г. Берліоз – у музиці) 
утверджується ідея, що кожне з мистецтв потенційно міститься в суміжному, а мова мистецтв загалом 
може розглядатися як єдина стихія загального художнього мислення. Ще в середині XIX ст. Ріхард 
Вагнер у книзі „Опера і драма” – одному з перших теоретичних обґрунтувань синтезу мистецтв – вису-
нув тезу про нові шляхи зближення музики і слова, про їхнє злиття за переважаючої і домінуючої ролі 
останнього. Синтез мистецтв, до якого нездоланно тяжіло романтичне мистецтво, мав формувати 
гармонійну, сильну особистість. На необхідність пошуку нових зв’язків з музикою звернули увагу і лі-
тератори-символісти. Новий крок в осмисленні феномена синтезу мистецтв було здійснено наприкінці 
50-60 років ХХ ст. російськими вченими В.Вансловим, В.Конен, Б.Мейлахом та ін. З’ясування синтетичної 
природи української сценічної хореографії позначено поглибленим науковим дослідженням закономір-
ностей формування мистецтва танцю загалом на практично-виконавському (К.Балог, Є.Васильєва, 
В.Верховинець, К.Голейзовський та ін) і теоретико-методичному (К.Василенко, А.Гуменюк, Г.Добровольська, 
Ю.Станішевський та ін.) рівнях. 

Незважаючи на вагомі теоретичні дослідження синтезу мистецтв у галузі сценічної хореографії, 
доводиться констатувати недостатність його цілісного, системного висвітлення. Поза увагою дослід-
ників лишається й проблема взаємодії різних видів мистецтв в європейській та світовій традиції у цій 
галузі хореографічної культури.  

Зазначене дає підстави вважати актуальним і науково виправданим обрання теми даної статті, 
мета якої є розкриття досвіду відомого хореографа світу Матса Ека. 

Починаючи з 60-х років ХХ ст., в естетичній практиці спостерігаються нові тенденції, пов’язані з 
осмисленням практики модернізму, збагаченням традиційних видів мистецтва новими, співзвучними 
духові часу засобами виразності. Митцями та філософами відрефлексовано проблему модернізації як 
новаторства в контексті трансформації елітарного мистецтва в набуток широких верств населення.  

В системі духовних цінностей панівною стає масова культура, яка диктує своїм споживачам 
відповідні способи поведінки. До особливостей постмодернізму як стильового напряму відносять: 
свідомий еклектизм як принцип творчості, реанімацію езотеричних і каббалістичних течій та відповідних 
рухів і поєднань. В основі цього підходу – принцип роз’єднаності світу, культ асиметрії, негармонійності 
тощо.  

У мистецький і загалом культурологічний вжиток термін „постмодернізм” увійшов наприкінці ХХ ст. 
на означення стильових течій в літературі та мистецтві, що виникли в умовах наростання загальної 
кризи ідеологічного мислення на руїнах соціальних утопій та антиутопій і символізували розчарування 
в ідеалах і цінностях.  

На розвиток постмодерністських течій в хореографії вплинуло багато факторів. Для вирішення 
творчих завдань хореографи звертаються до музики (використання поліфонії, принципів симфонічної 
драматургії), кіно (монтаж, рапід, крупний план), скульптури (позування, образні ремінісценції), теле-
бачення (мозаїчність, кліповість, непередбачуваність документалістики). Постановки багатьох зарубіж-
них хореографів будуються за принципом хепенінга, в яких дія розгортається алогічно, випадково, 
несподівано навіть для самих постановників.  

Хореографія другої половини ХХ ст. увібрала в себе і взяла на озброєння інші, не властиві 
класичному танцю елементи практики східних єдиноборств, медитаційних технік тощо. Багато хореог-
рафів черпають із скарбниці фольклорних традицій: індійські та камбоджійські мотиви (М. Бежар), тан-
цювальне мистецтво австралійських аборигенів (І. Кіліан). 

Формування та розвиток синтетичних жанрів сценічного хореографічного мистецтва, іманент-
них естетиці постмодернізму, репрезентовані майстрами сценічної хореографії: Дж. Ноймайєром, Ж. 
Гранметром, М. Еком, П. Бауш та ін. 
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Постмодернізм використовує все, що може бути прийнятним для масового глядача. Гасло за-
мінює складну метафору, образність; в художніх пошуках функціонує заклик: „Це може кожний!”. Але 
такий підхід не означає повного заперечення професійного рівня. Справді, в постмодернізмі важко 
відрізнити серйозні знахідки одних митців від комерційних підробок інших, оригінал від пародії, талант 
від бездарності. Але в той же час постмодернізм має й позитивні ознаки. Він долає властивий модерну 
поділ на елітарне й масове мистецтво і йде не від людини, а до неї. 

Значні художні хореографічні цінності створені в епоху постподернізму саме тоді, коли він 
знайшов точки дотику з академічним балетом і в нього прийшли професіонали з класичною освітою. 
Про себе заявили немало талановитих митців, серед яких – М. Бежар, Дж. Баланчин, П. Тейлор, 
Д. Ноймаєр, І. Кіліан, П. Бауш, М. Каннінгем, У. Форсайт, М. Ек, К. Брюс, Т. Тарп, А. Прельжокаж, 
М. Морріс, С. Лінке, У. Дітріх та інші.  

На початку 1960-х рр. при Штутгардтському балеті працювала балетна школа, очолювана одним 
з найталановитіших і найсміливіших балетмейстерів минулого сторіччя Джон Кранко. Він народився в 
Південній Африці 1927 р. і почав кар'єру танцівника в Кейптауні у віці 15 років. Потім переїхав у Європу, 
танцював у Лондоні, потім став хореографом. Займався постановкою балетів у Паризькій опері, у "La 
Scala", в американській трупі "New York Cіty Ballet" і англійських балетних трупах. Протягом декількох 
років був штатним балетмейстером Королівського балету, потім перебрався в Штутгардт.  

Штутгартська балетна школа випустила у світ безліч світових талантів, серед яких, зокрема, 
американці Джон Ноймайєр, Вільям Форсайт, чех Іржі Кіліані й інші. Усі вони стали провідними хореог-
рафами в балетних театрах Європи наступних десятиліть. Ноймайєр очолив 1973 р. балет у Гамбурзі 
і створив там багатий репертуар з власних редакцій класичних спектаклів і оригінальних постановок 
на релігійні і філософські теми, де використовував музику Малера, Стравінського і Баха. Його балет 
Пристрасті по св. Матфєю (1981 р.) тривав чотири години. Форсайт увійшов до складу трупи "Штутгарт-
ський балет" незадовго до смерті Кранко і танцював тут, одночасно ставлячи спектаклі, до 1984 р., 
коли був запрошений на посаду керівника "Балету Франкфурта". Знаходячись під впливом естетичних 
ідей, розповсюджених у тогочасній літературі, Форсайт застосував їх у балеті. У його хореографії в 
наявності та ж фрагментарність, що відрізняє літературу епохи постмодерна, у танець часто включені 
словесні уривки, використовуються прийоми, що відносяться до інших видів мистецтва. Техніка танцю 
заснована на граничній енергії, порушенні природної рівноваги, і мета її – передати романтичні взає-
мини в момент найвищої напруги. Такі балети, як Любовні пісні (1979 р., музика народна) і Посереди-
не, на деякому узвишші (Іn the mіddle, somewhat elevated, музика Леслі Штука і Тома Вілемса), що був 
поставлений Форсайтом за запрошенням Нурієва в Паризькій опері 1988 р. Форсайт охоче використо-
вував у своїх постановках різку за звучанням електронну музику голландця Тома Віллемса, що сприяла 
створенню атмосфери відчуженості і неясної тривоги. 

Серед провідних хореографів світу в останні десятиліття значною є популярність найвидатні-
шого шведського хореографа і однієї з культових фігур балетного театру кінця ХХ століття Матса Ека, 
автора нових постановок балетів „Жизель” А. Адана, „Дім Бернарди Альба” за мотивами творів Г. Лорки 
та ін. 

Однодумець і одноліток Дж. Ноймайєра, В. Форсайта та І. Кіліана, М. Ек єдиний не пройшов 
„штудії” у Джона Кренко в Штутгардті. На відміну від названих „штутгардтців”, він майже не зверта-
ється у своїх постановках до класичного танцю, який знає, любить і поважає. Проте всі свої „ключові 
балети” М. Ек поставив саме на матеріалі класичної спадщини балетного театру XIX століття, зазіхнув-
ши при цьому на „святая святих”: він запропонував абсолютно самостійні версії „Лебединого озера” 
(1987 р.), „Сплячої красуні” (1996 р.), навіть „Кармен” (1992 р.). Постановка „Жізелі” була здійснена 
ним у фатальні для багатьох митців 37 років, започаткувавши його творчу кар’єру. Його прокляли кла-
сики-пуритани й до небес звеличили модерністи, але здивовані були одностайно всі.  

Його ранні сценічні роботи належать до соціокритичного напряму в театрі, поширеного напри-
кінці 60-х років. У той час театр переймався питаннями влади та соціального гноблення, расової дис-
кримінації й екстремізму. Балети М. Ека відзначалися неупередженістю в конфлікті між класами, 
расами, життєвими стилями та цінностями. Вони мали підтримку в молодіжній аудиторії, що прагнула 
революційних змін. Майбутній відомий хореограф був помічником Інгмара Бергмана при постановці 
драми „Войцек” Г. Бюхнера, а пізніше працював директором Театру маріонеток, Королівського драма-
тичного театру та Шведського телевізійного театру. Прийшовши в хореографію на початку 70-х років, 
він вже у досить зрілому віці став професійним танцівником. 

Хореографічний дебют М. Ека 1976 р. називався „The Batman”, ґрунтуючись на матеріалі дра-
ми „Войцек”. Серед його ранніх балетів заслуговують на увагу такі: „Святий Джордж і Дракон”, 
„Soweto”, „Будинок Бернарди”, „Каїн і Авель”. Музика у цих спектаклях – не стільки ключ до побудови 
хореографічних фраз, скільки система акустичних знаків, причому нерідко іронічного типу. Примітно, 
що М. Ек прагнув використовувати колаж, характерний для кубістів та футуристів. Його балети мали 
зазвичай символічно-алегоричний характер, особливо рельєфно виражений у „Святому Джорджеві та 
Драконі”, де зіткнення між героєм і драконом символізувало боротьбу між імперіалізмом та глибоко 
прогресивним змістом міфу. 
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У виставі „Каїн і Авель” єдинокровні брати символізують наявність судливого й емоційного на-
чал у людині, за словами М. Ека, „людини правої або лівої півкулі мозку” [1, 40-41].  

Під впливом французького й німецького танцю 80-х рр. художній стиль майстра зазнає мета-
морфоз. Митець використовує у своїх творах безліч ірраціональних та поетичних елементів. „Новий” 
М. Ек постав у рішуче модернізованій версії „Жізель”, прем’єра якої відбулася 1982 р. Не втрачаючи 
інтересу до романтичного балету, постановник прагне позбавити історію життя селянської дівчини Жі-
зелі романтичних мрій, показати сильні драматичні антитези: високе і низьке, природу і культуру, жит-
тя і смерть, злочинця і жертву, але за бажання зруйнувати самі поняття опозиційності. 

М. Ек зберіг ядро класичного твору – романтичну ідею любові як сили, здатної здолати усі жи-
тейські невдачі, але відбувається це у парадоксальний спосіб. Жізель Ека не вмирає, любов не пере-
магає смерть, а виконує функцію високого морального очищення.  

М. Ек скористався історією столітньої давності і переніс її в 40-і роки XX століття. Він обійшов-
ся без зовнішньої привабливості й ефірності, пуантів та незайманої невинності, якою позначена кла-
сична Жізель. Він акцентував на її виключності, зробив свою Жізель своєрідною „білою вороною”. Його 
версія зберігає первісну музику А. Адана, щоб створити ілюзії балету, за якою приховуються пародій-
ність та жорстокість по відношенню до старої хореографії. Результат – вбивство „Жізелі”, при якому не 
вмирає реальна Жізель.  

У пластичному просторі спектаклю розмиті межі між танцем і тим, про що танцюється. Тут та-
нець – єдино можливий спосіб екзистенції. Сприйняття змісту балету ґрунтується лише на здогадках, 
суб’єктивно персонажі „Жізелі” існують ніби незалежно від волі автора. При кожному наступному пере-
глядові спектаклю глядач відкриває для себе новий поворот у цій нелінійній структурі. Вона є втілен-
ням хаосу сучасного світу, в якому людина не довіряє не тільки соціуму, а й сама собі. 

Світ М. Ека – нескінченний простір нестабільності, неврівноваженості, непевності, в якому не-
сподівано може відбутися все, що завгодно. На очах у глядача руйнуються антиномії між селянами та 
городянами, одностайними у неприйнятті божевілля, між юрбою і Жізеллю, добром і злом. Усі вико-
навці балету – віртуози, але віртуозність ця має абсолютно недемонстративну спрямованість. На краю 
безодні – не до фуете. Eк винайшов нові послідовності балетних кроків і надав класичним рухам ціл-
ком сучасного характеру: вільний підхід до руху, широкі цілком самодостатні жести, швидкі високі 
стрибки і активне прядіння ногами є відображенням власних схованих фантазій і кошмарів. 

Сценографія, як і в багатьох інших творах Ека, була створена Марі – Луїзою Екман, художни-
ком та кінооператором, і позначена оригінальністю жіночого абсурдизму. З їдкою іронією та зневагою 
проливається світло на облудний світ дорослих з позицій світобачення дитини. Зазначений прийом є 
характерним для творчості М. Ека, сприяючи злетові його хореографічної уяви. В балетах „Стара Ди-
тина” та „Сутності Світла”, присвячених батькам майстра, відтворено побоювання й замилування ча-
рами дитинства крізь призму танцю. 

В інтерпретації М. Еком „Лебединого озера” П. Чайковського втілюється персональне несвідо-
ме. Тут домінують почуття, типові для сновидінь, в атмосфері, що балансує між жахом та комедією. 
Інтерпретація „Лебединого озера” становить скоріше драму Принца, аніж історією Королів-Лебедів. 
Перед молодою людиною не стоїть хижа постать батька, залежність від якого слід перебороти. Такою 
перешкодою постає матір, яка загрожує, але одночасно й спокушає. Лебеді постають у вигляді чолові-
ків та жінок з голеними головами, босими ногами та пластикою тварин. Ще раз М. Ек руйнує зідеалізо-
ваність балету, звільняючи людське тіло від умовностей. 

„Спляча красуня” М. Ека, як і його „Жізель” та „Лебедине озеро”, є переробкою балетної класи-
ки з використанням оригінальної музики П. Чайковського, але з радикальним переосмисленням історії. 
Створений спочатку для Гамбурзького балету, спектакль згодом увійшов до репертуару „Куллберг Ба-
лету”. Твір сповнений глибокого інтелекту, сповненого проникливого розуміння людини. Це історія 
людського життя (любові, заміжжя, народження та смерті) у супроводі фантазії для квартету клоунів, 
запропонованої ще Маріусом Петіпа. 

Балет відкривається знайомством батьків Аврори, у виконанні Гунілли Хаммер і Джорджа Ел-
кіна, провідних танцівників колективу. Наступними віхами сюжету є народження Аврори, її юність, за-
лицяння й заміжжя, а зрештою – народження її дитини. Аврора у виконанні Ванесси Лігніс – не 
безневинна дівчинка, а анархічний підліток з погано приховуваною вразливістю. Карабос тут постає 
символом Бажання. Цей образ, блискуче інтерпретований Джоном Кінгом, не може не викликати ко-
хання у Аврори. Їх роман драматичний, однак чи кращим є коханець Принц Дезіре? Роль Аврори за-
безпечила В. Лігніс чудові можливості мистецького саморозкриття. В. Лігніс – актриса технічна, і ця 
техніка органічно підпорядкована виражальним завданням ролі.  

М. Еку вдалося створити творчий колектив, у якому тілесна довершеність танцівників поєдну-
ється з високим професіоналізмом та яскравою індивідуалізацією. Постановник вміло використовує 
музику П. Чайковського, прагнучи інтуїтивно осягнути її глибини, що рідко вдавалося протягом трива-
лої історії класичних інтерпретацій.  

М. Еку властиве тонке відчуття рівноваги між сумом і радістю, комічністю й трагізмом життя. 
Прикметний у зв’язку з цим поставлений майстром балет „Кармен”- одноактний балет на музику Жор-
жа Бізе /Родіона Щедріна, в якому романтичне трансформується в анти романтичне (хореографія: 
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Матс Эк; виконавці: "Куллберг-балет"/Culberg Ballet/, Ана Лагуна(Ana Laguna ), Помпеа Санторо 
(Pompea Santoro), Марко Хуанг (Marc Hwang ), Жорж Элкин, Іван Ауцели (Yvan Auzely).  

Матс Ек, безсумнівно, людина величезної культури і знань, притім живий, емоційний, жагучий, 
простий, логічний і ясний у своїй пластиці. Його хореографічний "почерк", що виріс із самобутнього 
симбіозу класики, модерну, мінімалістських жестів завжди пізнаваний. Матс Ек поставив свою "Кар-
мен" (1992 р.) на базі класичної опери Бізе, хоча його героїня – це не просто незалежна жінка, яку му-
чать глибокі почуття, вона також є особою, що зваблює й тому користується дурною славою. Свою 
"Кармен" Екс творив, намагаючись об'єднати два погляди, дві історії – у викладі Меріме і Бізе, спира-
ючись на сюжет новели і комбінуючи різні частини повісті. Вийшла не хронологічна розповідь, а пев-
ний калейдоскоп подій. Кармен є жінкою "чоловічого типу", тому що поводиться так, як і чоловік. Хозе, 
навпаки, більше схожий на жінку, що хоче побудувати домашнє вогнище і носити обручку. Облудність 
Кармен хвилює його до глибини душі. Обидва герої репрезентують також різні епохи – Хозе родом із 
країни басків – феодальної півночі, так що в нього чіткі уявлення про мораль. Ана Лагуна, що народи-
лася і вивчала танцювальне мистецтво в Іспанії, виконавиця майже всіх центральних характерів у ба-
летах Ека, танцює Кармен розмашисто, грубувато. Спочатку на неї, таку яскраву, в зухвало-червоному 
платті, ніхто не зважує. Ескамільйо, що потім з’являється, – Іван Ауцелі – розкручує любовний двобій з 
Кармен грубо, жагуче, жаргонно [2; 3].  

„Гротеск – це мій шлях до прекрасного”, – таким є девіз творчості шведського балетмейстера 
М. Ека, відома „Жізель” якого була репрезентована трупою „Куллберг-балет” під час гастролей у Ра-
дянському Союзі. Колектив виступав у Большому театрі, запрошений його художнім керівником В. Ва-
сильєвим. Даремними виявилися побоювання ймовірною розгубленістю шведських танцівників на 
російській сцені: вони адаптувалися за якихось два дні. Не маючи постійного театрального помешкан-
ня, ці інтернаціональні кочівники звикли до будь-яких приміщень: від просторих сцен кращих театрів 
світу й до „п’ятачків” провінційних будинків культури. З еківською „Жізеллю”, поставленою ще 1982 ро-
ку, актори об’їхали увесь світ, ставши воістину відомими [4].  

У 80-і роки шведський хореограф Матс Ек, що бачив розквіт "Весни..." у Бежара й оцінивший її 
жіночність у Грехем, знову звернувся до сакральної музики Стравінського. З трупою Кульберг-балет 
Ек спробував поєднати ідею принципово нової музики (початку століття) і принципово нового кінемато-
графа (60-х років). Музика Стравінського і мотиви фільмів Курасави, синтез західної хореографії і схі-
дного танцю, стали точками відліку у філософії балету Ека. 

Отже, формування та розвиток синтетичних жанрів сценічного хореографічного мистецтва, 
іманентних естетиці постмодернізму, репрезентовані видатними майстрами сценічної хореографії, 
серед яких Матс Ек – художній керівник Королівського шведського балету "Кульберг балле" з 1990 р., 
автор нових постановок балетів „Жизель” А. Адана, „Дім Бернарди Альба” за мотивами творів Г. Лор-
ки, „Лебединого озера”, „Кармен” та ін. Усі свої „ключові балети” М. Ек поставив саме на матеріалі кла-
сичної спадщини балетного театру XIX ст. Його сценічні роботи відзначалися неупередженістю в 
конфлікті між життєвими стилями та цінностями. Його балети мали зазвичай символічно-алегоричний 
характер, в яких він використовував колаж, характерний для кубістів та футуристів. Митець викорис-
товує у своїх творах безліч ірраціональних та поетичних елементів. Пластичні комбінації майстра міс-
тять нелінійну структуру, в якій розмиваються межі між музикою, мовою жестів, словом, смислом. 
Балетмейстерські постановки М.Ека – це відвертий світ ірраціональності, де кожен віднаходить свій 
суб’єктивний зміст, інтерпретуючи за власним бажанням метафоричні образи. 
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ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ  
В КЛАСІ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ З УРАХУВАННЯМ МЕТОДИЧНИХ  

ЗАСАД КИТАЙСЬКОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВОКАЛЬНИХ ШКІЛ 
 
У статті розглядаються проблеми підготовки педагога з вокалу з урахуванням методич-

них засад китайської та європейської вокальних шкіл.  
Ключові слова: вокальне мистецтво, викладач вокалу, китайська вокальна педагогіка, вока-

льні навики, вокальні здібності, навчання вокалу. 
 
In the article examined the problems of preparation of teacher from a vocal taking into account me-

thodical principles of Chinese and European vocal schools. 
Key words: vocal art, teacher of vocal, Chinese vocal pedagogics, vocal skills, vocal capabilities, 

teaching of vocal. 
 
Сучасний мистецький Китай – це розмаїття мистецтвознавчих думок, мистецьких стилів, бага-

товекторність виконавської традиції, яка яскраво простежується крізь призму вокального мистецтва. 
Сучасне вокальне мистецтво Китаю за останні десятиріччя «…акумулювало в собі одну важливу 
якість – всебічну спрямованість на європейські музичні орієнтири. Що стосується останніх, то важливо 
зазначити про значну методичну роботу, яку проводять китайські педагоги, акумулюючи кращі євро-
пейські мистецькі досягнення. Такого роду процес досить характерний для становлення і розвитку су-
часної китайської вокальної педагогіки…» [6, 156]. Слід зазначити, що орієнтування на європейські 
мистецькі цінності стало можливим завдяки реформаторським крокам, які здійснив уряд Китаю після 
смерті Мао Цзедуна. 

Ніби продовжуючи сентенції китайської дослідниці Ю Лінь, додамо, співставлення вокальних 
завдань в сфері підготовки вокаліста-педагога та їх вирішення у китайській та європейській вокальних 
школах дозволяє в широкому сенсі простежити «основний культурний діалог ХХ століття – адаптацію 
найкращого у культурний парадигмі китайського мистецтва...» [6, 157]. 

Власне на аналізі основних аспектів професійної підготовки викладача вокалу в контексті про-
ведення паралелей між європейською та китайською вокальними школами вибудувана дана стаття. А 
саме, аналізуючи структуру і зміст педагогічної творчості, а також характерні особливості професійних 
здібностей викладача співу, необхідних для плідної вокально-педагогічної діяльності, спробуємо ви-
значити особливості професійної підготовки викладача вокалу. 

Багато китайських педагогів, спостерігаючи за вокально-виконавською діяльністю зауважують 
про те, що підготовка співака не завжди гарантує його готовність до педагогічної діяльності. Проблема 
готовності до викладання вокалу, момент навчання співу інших людей розглядається у сучасній китай-
ській музично-педагогічній літературі з різних позицій: вивчаються зміст і структура основних педагогі-
чних навиків та умінь, необхідних викладачу-співаку у вирішенні навчальних та виховних завдань. Та, 
на жаль, питання формування готовності до вокально-педагогічної діяльності у китайській музичній 
педагогіці розроблені поки що недостатньо. На сучасному етапі розвитку виконавського мистецтва в 
Китаї ця проблема досить актуальна, адже вона віддзеркалює низку суперечностей: з одного боку, 
обумовлених потребами сучасного соціуму, з іншого, — станом сучасної професійної педагогічної під-
готовки молодих співаків. 

Чжан Чунлян зазначає про те, що «…вокально-виконавська діяльність по своїй природі має 
творчий характер, оскільки викладачу вокалу доводиться постійно вирішувати велику кількість не тіль-
ки типових, а й оригінальних завдань, серед яких аналіз педагогічної ситуації навчання співу, прогно-
зування результатів формування навиків наявним вокальним і музичним арсеналом, конструювання й 
реалізація усього навчального процесу, оцінки отриманих даних, визначення нових завдань залежно 
від отриманого навчального ефекту та ін.» [12, 175]. 

Доведено, що знання, засвоєні в процесі самостійної роботи, мають значну перевагу порівняно 
з готовими знаннями. Такі навики повніше і швидше стають переконаннями, виконавець впевненіше 
користується ними у практичній мистецькій діяльності. З огляду на це, викладачу вокалу необхідно 
постійно вдосконалювати власну активну пізнавальну діяльність. Чітка постановка завдань виклада-
чем вокалу, з яких випливає конкретно сформульована та усвідомлена педагогічна проблема, не тіль-
ки розвиває пізнавальну активність педагога, а й стимулює його професійне та педагогічне 
самовираження. 
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Українська дослідниця проблем вокальної майстерності Наталія Гребенюк акцентує увагу, до-
сліджуючи вокально-педагогічний процес на пізнавальному інтересі як викладача, так і студента, за-
значаючи при цьому «…пізнавальний інтерес – найважливіший мотив вокально-виконавської і 
вокально-педагогічної творчості. Вокаліст, якому не властиве бажання систематично поглиблювати 
свої знання, не відчуває задоволення від інтелектуального пошуку, а його вокально-виконавська і пе-
дагогічна діяльність, яка не супроводжується потребою пізнання, не може виховати гідного послідов-
ника…» [4, 24]. 

Часто можна зустріти в українських та китайських науково-методичних розробках сентенції про 
те, що пізнавальний педагогічних інтерес у процесі навчання співу виникає під впливом різноманітних 
чинників і може мати різновекторні зміст, глибину, спрямованість. Адже пізнавальний інтерес спрямо-
ваний не тільки на зміст означеної даною статтею проблематики, але й на процес знаходження, до-
слідження вокально-педагогічних знань, на пізнавальну діяльність викладача та студента, яка 
керується уже набутим засобами навчання. Тут кожен суб’єкт педагогічного процесу постійно оволоді-
ває та удосконалює нові навики й вміння. Зауважу, що під час навчання співу студент, який згодом 
стане викладачем вокалу, засвоює ряд понять, в яких відображаються і закріплюються об'єктивні вза-
ємопов'язані і взаємозалежні елементи вокальної та загальної педагогіки, основи вокальної методики і 
вокального виконання, а також їх зумовленість усією системою навчання. 

Проблемні ситуації виникають і перед викладачем вокалу під час підготовки до навчального 
процесу. Насамперед вони пов’язані з методично виправданим відбором виконавського репертуару, 
який повинен відповідати не тільки етапам формування співочих навиків, але й вимогам навчальної 
програми. Такі педагогічні казуси виникають часто в процесі пошуку необхідних методів роботи над 
тим чи іншим твором, під час знаходження як студентом так і викладачем переконливих художніх і 
технічних рішень. Заглиблюючись в зміст музичного твору або вокальної партії, необхідно вирішувати 
низку складних задач, які зумовлює певна складність теоретичного або практичного змісту навчально-
педагогічного процесу. 

Проблемні ситуації теоретичного плану в педагогічній діяльності викладача вокалу пов’язані з 
оцінкою як загальних закономірностей вокально-виконавського мистецтва, так і ознаки суто вокально-
педагогічного характеру. З іншого боку, практичні проблемні ситуації вокально-педагогічного процесу 
виникають в останній період вивчення музичного твору, за декілька тижнів перед іспитом. Студент, 
виспівуючи арію чи романс, формує необхідні співочі навики, знаходить, формує та запам’ятовує від-
повідні вокальні відчуття. 

Провідні вокальні китайські педагоги акцентують увагу на тому, що постановка проблеми у во-
кально-педагогічній роботі над вокальним твором має відповідну етапність, що вимагає індивідуально-
го підходу в кожному конкретному випадку. Проте слід зазначити, що прийоми й методи проблемного 
навчання слід застосовувати на будь-якому етапі професійного становлення співака, у педагогічному 
процесі над найрізноманітнішими музичними творами (вокаліз, арія, романс, народна пісня тощо). 

В педагогічному процесі вивчення вокального матеріалу об’єктивними причинами, які зумов-
люють виникнення проблемних ситуацій, можуть бути недостатність відповідних професійних знань 
педагога, недостатнє володіння навиками роботи над твором або ж вокальною партією, відсутність 
уміння викладача передбачати кінцевий результат діяльності вихованця залежно від рівня його про-
фесійної підготовки та обраних методів, недостатня ясність уявно-сценічного «відчуття» твору, не-
вміння обрати потрібну послідовність і відповідні методи роботи над музичним твором, невміння 
студента перенести вироблені в процесі навчання вірні співочі відчуття з раніше виконаного твору на 
новий, невміння правильно оцінити кінцевий результат виконання. Очевидно, педагог вокалу повинен 
мати навики передбачення тих чи інших конкретних ситуацій, які спонтанно можуть скластися на різ-
них етапах педагогічного процесу. 

Більш детально зупинимося над етапами вивчення нового музичного матеріалу. Так, перший 
етап роботи студента над твором пов’язаний з цілісним сприйняттям й оволодінням прийомами усві-
домленого аналізу, такими чинниками як детальний теоретичний аналіз структури твору, співвідно-
шення матеріалу, який вивчається з сформованими раніше співочими навиками; зіставлення й аналіз 
нових відчуттів, знайдених саме в процесі вспівування даного твору. 

Детальний аналіз структури твору опирається на уміння оперувати музикознавчими, інтерпре-
таційними навиками як педагога так і студента. Сюди відноситься детальний розгляд загальних відо-
мостей про твір і його автора, музично-теоретичний, вокально-технічний, виконавський аналіз. 
Успішне використовування прийому змістовного зіставлення навчально-педагогічного матеріалу поряд 
із сформованими співочими навиками, зумовлене наявністю відповідних професійних знань і умінь 
щодо кантиленного звучання, функціонування вокального дихання, опори звучання, володіння прийо-
мами резонування тощо. Такого роду аналіз музичного матеріалу неможливий без порівняння, зістав-
лення його з раніше виконаними музичними творами, без виділення подібних вокально-технічних і 
вокально-виконавських прийомів. При цьому таке розмірковування над новими творами є праця ком-
плексна як студента так і педагога вокалу. Викладач повинен акцентувати увагу студента на ще неві-
домих прийомах, якими необхідно оволодіти в процесі вивчення нового музичного матеріалу. 
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Аналітична робота є фундаментом для усвідомлення і практичного засвоєння вокально-музичного ма-
теріалу. 

На основі такого аналізу складається внутрішній план самостійних дій студента, хід виконання 
яких систематично контролює викладач. Завдяки таким крокам намічаються, уточнюються й узагаль-
нюються усі педагогічні акценти як вокально-художні, так і вокально-технічні. В процесі практичного 
вивчення музичного доробку удосконалиться розумове уявлення студента про адекватний вокально-
художній образ, функціонування якого зумовлене складною структурою вокального твору або вокаль-
ної партії й вимагає від виконавця свідомого пошуку, осмислення та порівняння різних музично-
виразних засобів. 

Провідні майстри вокального мистецтва в Китаї часто зазначають про те, що педагогу-
вокалісту необхідно уміти довести до свідомості молодого співака той факт, що змістовне виконання 
нового музичного твору пов’язане з урахуванням наступних завдань: 

● уміння надати яскраву характеристику основного матеріалу, що є шляхом вирішення та по-
долання вокально-технічних складностей на даному етапі; 

● студент повинен осмислити фразування, навчитися виконувати вокальну партію в ансамблі з 
акомпанементом; 

● студент повинен уміти точно відтворити артикуляцію, динаміку, ритм тощо, відповідно до но-
тного тексту і виконавському задуму. 

Етап поглибленої роботи студента над твором китайська дослідниця Є Лінь характеризує ви-
рішенням педагогом та студентом як практичних, так і теоретичних завдань, які зумовлені подоланням 
технічних складнощів, осмисленням й емоційним осягненням цілісності твору, аналізом музично-
виразних засобів, специфікою звукоутворення (темброві знахідки, ритмічні складнощі тощо), самокон-
тролем за виконанням задуму на сцені, активним перетворенням вокально-слухових уявлень на вока-
льно-рухові дії. Що стосується останньої складової – вокально-слухові уявлення як об’єктивна 
причина вокально-рухових дій – то вона пронизує усі етапи навчання студента, і педагога у тому чис-
лі, – від розумового осмислення твору аж до його виконання. Свідоме оволодіння цими характеристи-
ками веде до кінцевого результату роботи студента над твором та знаходить своє рішення в процесі 
народження вокально-виконавського образу. Саме він є вінцем втілення як самостійних, так і загаль-
них творчих зусиль викладача і студента на шляху до виконавської діяльності – передачі вокально-
художнього змісту твору засобами, які органічно поєднують розумове й емоційне начало. 

Величезну роль в цьому процесі, як зазначає українська дослідниця Наталія Гребенюк, віді-
грає вироблення у співака вокально-слухової уваги і самоконтролю. За її висловом «…вокально-
слухова увага приводить розвиток вокальної думки до її логічного завершення – слухати й оцінювати 
якість звучання. При вспівуванні й виконанні твору, вокальний слух охоплює його як в цілісному зву-
чанні, так і в деталях, при конкретизації, уточненні, довершенні яких народжується вокально-художній 
образ...» [4, 27]. Вокальному слуху в цьому процесі притаманна певна спрямованість, яка дозволяє 
виконавцю в думках знаходити необхідні на даний момент вокальні відчуття та прийоми, а також пе-
реключати увагу з формування вокально-технічних навиків на вокально-виконавські. 

Зауважимо, що увага співаків функціонує невідривно від мислення: там, де немає уваги, не 
може бути не тільки формування вокальних навиків, розвитку вокального слуху, але й свідомого від-
ношення до творчості. Не випадково всі знамениті співаки і викладачі вокалу при аналізі своєї творчо-
сті роблять акцент на умінні зосередитися – сконцентрувати усю увагу на певній конкретиці. 
Зосередження ж можливо лише тоді, коли в процесі засвоєння нового матеріалу свідомість поповню-
ється новими знаннями, які стимулюють пізнавальну діяльність і активізують мислення студента вока-
ліста. 

Є Лінь з приводу цього зазначає про те, що «…при роботі співака над твором здійснюється по-
ступове становлення вокального образу, зближення в музично-інтелектуальній діяльності емоційного і 
логічного, злиття їх в єдиний емоційно-свідомий образ…» [6, 158] Кінцева мета реалізації художнього 
задуму визначається такими завданнями: 

● відповідність стилю характеру твору; 
● взаємозв’язок цілого і часткового; 
● логічність виконання; 
● точне втілення вокально-виразних засобів, які обумовлені вокально-технічною свободою ви-

конання; 
● творчий підхід. 
Означені компоненти засвідчують той факт, що їх методологічне вирішення залежить не тільки 

від рівня професійного мислення студента, але й від професіоналізму викладача. Зрештою, тут про-
ілюстрований лише загальний шлях послідовних процесів, які виникають у вокально-педагогічній 
практиці і вимагають від викладача вокалу уточнення, деталізації завдань у кожному конкретному ви-
падку. 

З дорослішанням учня ускладнюється і навчальний матеріал, підвищується ступінь його скла-
дності і, природно, відчувається недостатність теоретичних знань та практичних навиків для його ви-
конання. Тому перед педагогом постає низка нових, складніших проблем, які активізують пізнавально-



Мистецтвознавство  Самітов В. З. 

 72 

педагогічну діяльність студента, примушують сконцентрувати його увагу, включитися до розумового 
пошуку і віднайти єдине вірне рішення.  

В процесі удосконалення педагогічної майстерності велику роль відіграє розвиток у викладача 
вокалу необхідності в педагогічній імпровізації – вільному творчому поєднанні різних видів вокально-
виконавської діяльності і мовного експромту. Дослідники творчості майстрів оперного і камерного співу 
(зокрема творчих методів О. Образцової, Г. Вишневської, К. Ізотової , Є. Несторенко та ін.) дають мо-
жливість стверджувати той факт, що педагогічна імпровізація, зокрема педагогічний експромт – голо-
вні елементи педагогічної майстерності викладача вокалу. Відповідно до своєї діяльності викладач 
постійно опиняється у нестандартних ситуаціях. Йому доводиться вирішувати не тільки суто профе-
сійні завдання, а й проблеми міжособистісного спілкування. Такий аспект педагогічної діяльності вима-
гає врівноваженості, уміння знаходити адекватну манеру спілкування, аналізувати власну поведінку. 
Для викладача вокалу блискуче володіння імпровізацією набуває особливого значення через багато-
плановість вокально-педагогічної роботи. Тут педагог є одночасно і виконавцем, і педагогом, і кон-
цертмейстером, і режисером. 

Зрозуміло, що викладач планує урок, але педагогіка вокалу повинна уникати штампів. В цьому 
процесі велику роль відіграють також і об’єктивні фактори, на кшталт, емоційній та фізичний стан сту-
дента, його установка на сприйняття матеріалу та ін. Саме з цих позицій викладач співу зобов’язаний 
вільно володіти мистецтвом педагогічної імпровізації, яка зможе більш глибше розкривати потенційні 
можливості студента. 

На жаль, експериментально доведено, що далеко не кожен викладач уміє гнучко реагувати на 
зміни, які виникають під час уроку, знаходити відповіді на несподівані питання, вирішувати проблеми 
спілкування та ін. Але основам педагогічної імпровізації треба вчитися, і починати цю роботу потрібно 
під час проходження вокально-педагогічної практики. Одна з умов для формування даної професійної 
особливості є вокально-педагогічне моделювання – різновид методу педагогічної гри. З приводу цього 
і європейські і китайські провідні педагоги вокалу зазначають про те, що саме вокально-педагогічне 
моделювання слугує основою студентської практики. До того ж, цей метод стимулює розвиток творчо-
го мислення, уяви, інтуїції, швидкості реагування та інших загально-педагогічних здібностей, а також 
сприяє комплексному формуванню суто музичних навиків, необхідних викладачу вокалу. А саме, во-
лодіння фортепіано, знання загального аналізу музичного твору, уміння транспонувати, уміння підби-
рати на слух. В результаті загально-педагогічні і спеціальні знання, уміння та навики синтезуються в 
складну систему вокально-педагогічної імпровізації. 

Широкі можливість для творчої пошукової педагогічної діяльності викладача вокалу відкриває 
дослідницька робота. Він повинен вміло працювати з науковою психолого-педагогічною і вокально-
методичною літературою, добирати відповідний матеріал і користуватися ним; не боятися провести 
дослідницьке навчання, поставити педагогічний експеримент, систематизувати і узагальнити дані спосте-
реження, уміти написати реферат, доклад, наукову статтю по якій-небудь професійній проблематиці. 

Дослідницька робота, базуючись на вокальній творчості, водночас тісно пов’язана з пізнаваль-
ною діяльністю. В процесі пізнавальної діяльності, окрім розвитку специфічних ознак, властивих вока-
льній творчості, як виконавських, так і педагогічних (продуктивність, евристичність мислення, 
винахідливість, уява, фантазія та ін.), здійснюється інтелектуальний розвиток особистості, формуєть-
ся комплекс знань, умінь і навиків, виявляються певні емоційно-вольові риси. 

У зв'язку з цим вплив дослідницької роботи у сфері вокалу на формування творчої особистості 
студента можна охарактеризувати не тільки як безпосереднє прищеплення дослідницьких навиків, 
формування наукового мислення та ін., але й як опосередкований – через активізацію пізнавальної 
діяльності – розвиток пізнавальних інтересів, які формують творче відношення до виконавської або 
педагогічної діяльності. 

Проаналізуємо шляхи досягнення професіоналізму в процесі вокально-педагогічної діяльності. 
Навики, які необхідні для вокальної педагогіки можуть бути сформований тільки в процесі свідомої і 
осмисленої педагогічної діяльності вчитель-учень, спрямованої на досягнення поставленої мети або 
рішення відповідних завдань. При цьому важливим і необхідним залишається свідомий, цілеспрямо-
ваний і регульований перехід до активних методів навчання вокальної педагогіки.  

Передові педагоги вокалу в Китаї до низки чинників, які, на нашу думку, визначають якісний рі-
вень вокально-педагогічної підготовки викладачів вокалу відносить передусім володіння основами ме-
тодики вокальної майстерності, знання законів музичної педагогіки, загальної педагогіки, вікової 
педагогіки, педагогіки вищої школи, володіння звичками мовного і міжособистісного спілкування, умін-
ня аналізувати власний вокально-педагогічний досвід і давати самооцінку власним педагогічним дося-
гненням і невдачам, уміння аналізувати досвід колег з метою узагальнення і застосування ефективних 
форм і методів в роботі із студентами.  

На основі цих показників передбачається формування таких умінь викладача вокалу: 
● методично правильно скласти робочий план; 
● спостерігати за учнем з метою виявлення його загальних і спеціальних здібностей, а також 

психолого-фізіологічних особливостей; 
● вирішуючи вокально-педагогічні завдання, обирати відповідні методи педагогічного впливу; 
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● прогнозувати результати власної педагогічної діяльності; 
● здійснювати контроль і самооцінку власних вокально-педагогічних дій. 
Отже, співака можна вважати підготовленим до педагогічної діяльності лише за умови вміння 

ним вирішувати конкретні вокально-педагогічні завдання, які охоплюють увесь комплекс навчально-
методичних та виконавських проблем. Саме такий аналіз є проявом професійного мислення. Наяв-
ність професійного мислення забезпечує використання у педагогічній діяльності теоретичних, методи-
чних знань, вокально-педагогічних прийомів і методів відповідно до конкретної ситуації, з урахуванням 
особливостей певного етапу навчального процесу. Педагог повинен давати критичну оцінку власним 
педагогічним досягненням та невдачам, які ускладнюють шлях до професійної та загально-
педагогічної майстерності, враховуючи при цьому індивідуальні психофізіологічні вікові особливості і 
музично-вокальні здібності студента. 
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ВОКАЛЬНА ПЕДАГОГІКА В КИТАЇ: ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СПІВАКА 
 
У статті «Вокальна педагогіка в Китаї: до проблеми формування творчої індивідуальності 

співака» дається розуміння психологічних характеристик формування творчої індивідуальності 
співака, яка характеризується сукупністю творчих якостей індивіда, які забезпечують успіх у во-
кальному виконавстві та педагогічній діяльності. 

Зрозуміти педагогічний шлях формування творчої індивідуальності співака, можна лише ви-
діляючи і простежуючи розвиток психофізіологічних завдатків, характерологічних особливостей, 
спрямованості на виконавську діяльність та естетичних потреб співака. 

Ключові слова: творча індивідуальність, вокальна педагогіка, вокальне виконавство. 
 
The article "Vocal pedagogies in China. To the problem concerning the forming of individuality of 

singer" gives the understanding of psychological descriptions and peculiarities during the forming of creative 
individuality of singer. His individuality is characterized by the combining of creative personal qualities which 
provide the success in vocal performing and pedagogical activity. 

To understand the pedagogical way of forming of creative individuality of singer is possible only 
thanks to selecting and tracing the development of his psychological and physical capacities and feature, his 
orientation on activity and his esthetic necessities connected with his creative conception. 

Key words: creative individuality, vocal pedagogies, vocal performance. 
 
Вокально-педагогічний процес в Китаї за останні роки акумулював у собі одну важливу якість – 

спрямованість на європейські музично-методичні орієнтири. Про це свідчить значна педагогічна і ви-
конавська практики останніх десятиліть, яку здійснюють китайські викладачі, акумулюючи передові 
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принципи європейської вокальної педагогіки. Такий процес є знаковим для становлення і розвитку ки-
тайського вокального мистецтва XXI століття. 

Огляд вокально-педагогічних завдань та їх вирішення у китайській вокальній педагогіці дозволяє 
в широкому сенсі простежити основний геополітичний та культурний діалог сучасності між «Заходом» 
та «Сходом» – адаптацію найкращого європейського на культурному ґрунті китайського мистецтва. На 
побіжному аналізі проблем вокальної педагогіки, а саме формуванні творчої індивідуальності співака в 
контексті китайської вокальної методи й вибудувана дана стаття. 

Феномен творчої індивідуальності вимагає свого уточнення. Особливо цікавими нам видаються 
ідеї сучасної китайської вокальної педагогіки. Ван Децай констатує, що «...оскільки індивідуальність – 
це системна якість індивіда, то творча індивідуальність – це підсистема творчої, всебічно обдарованої 
особистості, яка характеризується сукупністю творчих якостей індивіда, які забезпечують успіх у вокально-
виконавській творчості. До того ж, процес формування творчої неповторності конкретного індивіда має 
свою специфічну закономірність – творча індивідуальність розвивається і формується в творчій діяль-
ності та характеризується ступенем соціально-активного включення у суспільні відносини...» [3, 35]. 

Зрозуміти педагогічний шлях формування творчої індивідуальності співака можна лише виді-
ляючи і простежуючи розвиток таких чинників: 

• психофізіологічні завдатки; 
• характерологічні особливості; 
• спрямованість на виконавську діяльність та естетичні потреби співака; 
• світосприймання і світогляд співака. 
При цьому психологічні особливості – індивідуальні (природні) здібності – визначають непо-

вторність співака, спосіб його життєдіяльності. Потреби, мотиви, естетичні ідеали детермінують осо-
бистісну спрямованість, забезпечуючи активність творчої діяльності. Увесь вокальний матеріал, який 
виконують співаки, відображає суть його індивідуальної своєрідності, життєвого й вокального досвіду. 
Іншими словами, виховати співака-виконавця означає виховати суб'єкта вокально-виконавської діяль-
ності – специфічної діяльності, яка здійснюється публічно, на сцені. Одна з її головних проблем постає 
у взаємозв'язку з такою специфікою – проблемою готовності виконавця до неї. Це, безумовно, дуже 
важливе поле для пошуків, яке цікавить як педагогів, так і учнів. 

Очевидно, що рівень сценічного виконання – останньої складової вокального навчання – ви-
значається не тільки тим, наскільки співак володіє музичним твором, наскільки вдало підготовлений до 
виступу його голосовий апарат, в якій фізичній формі він стає до роботи, а й у його внутрішній готов-
ності. Цей момент не можна залишити поза увагою. Відомо, що якість виконання знижується, якщо 
співак (як суб'єкт) не готовий до виконання концертної програми або оперної партії. При цьому рівень 
підготовки вокального матеріалу повністю залежить від співака – від його обдарованості, докладених 
зусиль, від правильно (в педагогічному сенсі) вибудуваного періоду вспівування. Проте яким би висо-
ким не був рівень вокальної підготовки, він ще не гарантує успіх на сцені. Враховуючи цю обставину, 
педагог і учень заздалегідь "прокручують" публічний виступ, починають до нього готуватися, а робота 
над вокальним матеріалом немов би відходить на задній план. Співак намагається "увійти до форми", 
а це означає не тільки підготовку виконавського апарату (режим і гігієна голосового апарату), актуалі-
зацію вокальних навиків і знань або збереження досягнутого рівня майстерності. Вхід у форму означає 
й те, що відбувається із співаком до початку виконання вокального матеріалу (сольної програми або 
оперної партії). Означені особливості набувають неабиякого значення. 

Більшість китайських педагогів постановки голосу і співаків вважають, що виконавство на сцені 
визначається мотивом виконання перед аудиторією. Є Лінь з цього приводу зазначає: «...мотив вико-
нання не можна вважати простим явищем, його слід віднести до низки неоднорідних, таких, що скла-
даються з різних за своїми властивостями частин-мотивів. Інакше ми не зможемо вийти за межі 
формального, тобто описового погляду на працю співака, не зрозуміємо природу, специфіки його ви-
конавської творчості...» [5, 159]. 

Отже, виконавська мотивація як одна із характеристик творчої індивідуальності співака – скла-
дне явище, яке охоплює різнорідні складові частини процесів, які розвиваються безперервно. Іншими 
словами, шляхом логічного аналізу вокальне виконавство можна вивчати як багатомотивовану систе-
му, а її головними складовими вважати мотиви самовираження і спілкування. Мотив самовираження 
лежить не тільки в основі виконавської діяльності, а й в процесі, скажімо, композиторської творчості, 
проте у співі цей мотив набуває своєї специфіки, яка полягає в тому, що композитор в процесі творчо-
сті залишається відносно вільним від чужого впливу і опирається на власне бачення світу, співак на-
впаки «зобов'язаний» підкоритися нотному задуму, осягнути зміст твору і лише після цього привнести 
щось своє, так би мовити – виявити свободу інтерпретації. 

Іншою складовою мотивації вокально-виконавської діяльності, про яку зауважує китайська до-
слідниця, є «...відчуття спілкування із слухачем. Діяльність, яка визначається цим мотивом, не вима-
гає аудиторії, вона можлива навіть, якщо в ролі слухача виступає сам співак...» [5, 160]. Але суть в 
тому, що співака цікавить не стільки стан самовираження, скільки зовнішня оцінка його роботи і той 
вплив на інших, який він створює власним співом. Доречно пригадати вислів Г. Празднікова про те, що 
вокальне виконавство допомагає актуалізувати своє інтимне єство, викликає потребу в спілкуванні, 
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адже самовираження обов'язково пов'язане з пошуком духовної єдності [8, 254]. На думку Л. Бочка-
рьова, потреба в сценічних виступах і виникаюче на її основі відчуття контакту, спілкування з аудито-
рією викликає у виконавця нове, незвичайне самопочуття – "хвилювання в образі", стан творчого 
натхнення [2, 98]. 

Отже, можна зробити висновок, що педагогічні складові виконавської мотивації – мотиви само-
вираження і спілкування — у вокальному виконавстві беруть участь не окремо, а існують як цілісне 
утворення, яке має свою структуру. У результаті об'єднання створюється новий феномен, нова моти-
ваційна одиницю. Самовираження і спілкування стають принципово новим, відмінним від інших взає-
мопоєднаним явищем, яке лежить в основі успішного вокального навчання і виконавства. 

Світогляд співака має визначальну роль на всіх етапах вокально-педагогічної творчості: у ви-
борі творів, у процесі вспівування та формування творчого сценічного задуму, в період пошуку необ-
хідних вокально-технічних і вокально-виконавських відчуттів. Власне, його розуміння і оцінка 
навколишнього світу, подій, людей і речей є невід'ємним від емоційного життя педагога та виконавця. 

Безперечно, світогляд співака реалізується в його переконаннях і ідеалах. Оскільки ж форму-
вання світогляду починається з світосприйняття, естетичний ідеал є відображенням як суб'єктивних 
даних співака, так і його власного неповторного відображення об'єктивної реальності. 

Ван Децай зазначає, що «...творче осмислення дійсності, пошук власного "я", можливість під-
нятися над ситуацією, подивитися на себе ніби збоку – важливо для вокаліста. Досвід дається життям, 
а напрацювання вокально-педагогічної творчості неможливі без виконання, яке співак сприймає крізь 
призму своєї індивідуальності...» [3, 55]. Саме тому питання про осягнення і відповідне виконання во-
кального твору багато в чому співпадають з питанням розуміння творчості та життя взагалі. Вивчення 
психолого-естетичної закономірності творчого мислення забезпечує співаку спрямованість власної 
установки на розуміння і відчуття світу. У свою чергу, дає можливість досліднику феномена творчої 
індивідуальності помітити залежність психічних процесів (пам'яті, уваги, уяви, натхнення) від особисті-
сної спрямованості співака, індивідуальної причетності до всього, що відбувається. 

Відчуття і сприйняття світу під тією або іншою точкою зору, вибір конкретних вокальних творів 
або ж партій на різних етапах вокально-творчого процесу залежить від емоційного існування вокаліс-
та. Відчуття, емоційні стани, які у процесі навчання ніби перебудовують усю психофізіологічну систему 
співака, визначають спрямованість уваги, сприйняття, реакцію. При цьому усвідомлені і неусвідомлені 
моменти взаємодіють: усвідомлені – в період становлення вокально-художнього бачення – вольові 
пориви, навчання, спостережливість, виконавська манера; неусвідомлені – своєрідна реалізація співа-
ком свого відношення до світу та людей, що переходить в сферу підсвідомого. 

Установка виконавця на сприйняття і відтворення навколишнього світу в художніх образах – 
найважливіший чинник формування творчої індивідуальності, зокрема майстерності. Унікальність спі-
вака включає не тільки неповторне особистісне начало (це голос і система психофізіологічних чинників), 
а й дає можливість простежувати у його вокальному виконавстві самовираження й відображення дійс-
ності. Є Лінь констатує, що «...самовираження вокаліста, яке позначається у відборі образів у кожному 
конкретному аспекті їх висвітлення, багато в чому визначається світосприйманням співака...» [5, 162]. 
Останнє як явище індивідуальної свідомості є соціально-психологічним аспектом вокальної творчості, 
який характеризує внутрішній склад особистості. Оскільки співак вносить у виконання своє відношення 
до того, що зображує, його увага є суб'єктивною, але, якщо його сприйняття формується на основі розу-
міння реального світу, то в його творчості не може не відобразитися загальна закономірність суспіль-
ного розвитку. Власне, своєрідність вокально-виконавського мистецтва і полягає в умінні співака 
поєднати пізнання суті явищ зі своїм баченням, суб'єктивне – з оцінкою відбиваного. Саме тому у во-
кально-виконавській творчості «...суб'єктивне начало є найвищим виразом об'єктивності...» [12, 173]. 

Творча індивідуальність співака визначається вибірковою спрямованістю психічної діяльності 
на сприйняття та відтворення світу у вокально-художніх образах. Використане нами поняття установки 
російського дослідника Д. Узнадзе дає змогу пояснити естетичну своєрідність співака, його відношен-
ня до дійсності. Вчений не тільки ввів поняття установки, а й всебічно розробив його, першим запро-
понував методи дослідження його природи. 

Для формування творчої індивідуальності у вокальному виконавстві вирішальне значення має 
сприйняття дійсності залежно від «настановної» дії уяви. Уява – більш глибокий особистісний психіч-
ний процес, ніж сприйняття. І якщо вироблення установки опирається на активне відношення співака 
до уявного змісту, то зрозуміло, що при уявленні різних об'єктів у свідомості співака виникає загальне, 
цілісне особове відношення до цих об'єктів. Головне у вокальному виконавстві – «…не уявлення об'-
єктів, а вироблення внутрішнього стану активного відношення до наступного їх втілення в подальшому 
виконанні...» [3, 98]. 

Дослідниця вокального виконавства Н. Гребенюк вдавалася до психолого-педагогічного екс-
перименту, щоб проаналізувати виникнення ілюзій на основі уявлень студентів-вокалістів та профе-
сійних співаків. Професійні співаки у цьому досліді в 90 відсотках давали стійку ілюзію, викликану 
уявленням предметів; серед студентів 4-5 курсів таку ілюзію дали 75 відсотків, а студенти 1-3 курсів – 
тільки в 30. Цей експеримент дає підстави вважати, що активізація виконавської діяльності співака 
здійснюється не на основі її окремих психічних функцій, а на базі установки, яка викликає в уяві вико-
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нуваний образ в цілому. Іншими словами, в активне співвідношення з дійсністю вступає сам співак, а 
не окремі процеси його психічної діяльності. Це дає можливість стверджувати про цілісно-
особистійсний характер сприйняття співака, який враховує його вокально-технічні та вокально-
виконавські навики. Такого роду розмірковування підводить до висновку, що активізація виконавської 
діяльності співака здійснюється не на основі його окремих психічних функцій, а на базі цілісної устано-
вки, яка викликає комплексний стан всієї психофізіологічної системи вокаліста. 

Опираючись на такі висновки, ми можемо говорити про необхідність вирішення проблеми 
вокально-виконавської творчості не шляхом оцінки окремих психічних процесів (спостережливість, 
пам'ять, уява тощо), а шляхом розуміння цілісності психофізіологічної системи співака, яка вступає у 
взаємодію з дійсністю за допомогою окремих психічних процесів. 

Під час формування творчої індивідуальності у виконавській діяльності недостатні компоненти 
можуть бути розвинуті або компенсовані іншими. Не варто, як на нашу думку, шукати специфіку вока-
лістів у надмірному розвитку певних психічних функцій. Здібність до вокального виконавства у своїй 
основі базується не на психічному моменті, а на повній цілісній особистісній властивості. 

Насамперед дійсність впливає на особистість співака і викликає в ній конкретну особистісну 
реакцію – конкретну установку, яка лягає в основу всієї наступної сценічної діяльності. Слід вважати, 
що у співаків цілісна особистісна реакція незвичайна, відмінна від створеної в аналогічних умовах реа-
кції звичайної людини. І ця властивість ціннісно-особистісної реакції співака починається з емоційного 
сприйняття навколишнього світу. 

Відчуття, пристрасть породжують думки, ідеї. Потім з'являється схильність до тих чи інших 
уявлень. Вибірковий характер внутрішніх переживань, вибіркове відношення до значущих для особис-
тості явищ визначають індивідуальну своєрідність співака, його "точку зору" на світ. Співак замінює 
сприйняття уявленням, неначебто "нав'язуючи" тим самим світові свою індивідуальність. 

Проте перед творчою індивідуальністю реальність постає не просто як об'єктивна даність, а як 
світ, емоційно пережитий і інтелектуально осмислений, про що свідчать приклади як із творчого життя 
великих співаків, так і з праць філософів. Скажімо, Г. Гегель зазначав, що відомі митці неодноразово 
обирають предметом власних картин навкілля: гори, долини, струмки. Проте в усіх цих художніх тво-
рах ядром їх змісту є не самі ці предмети, а жвавість і душа суб'єктивного підходу і виконання, відчуття 
художника, які відображаються в його творі і є не тільки копією зовнішніх об'єктів, а й відображенням 
внутрішнього світу. 

Очевидно, що витвори мистецтва – як відображення психологічного стану художника, у тому 
числі спів – збагатили світ творінням нової дійсності. Об'єктивна реальність, яка формує творчу інди-
відуальність, конкретний життєвий і виконавський досвід співака, включає освоєння соціальних зв'яз-
ків, явищ епохи, естетичних смаків і напрямів виконавського і педагогічного мистецтва. 

Установка творчої особистості на сприйняття і як наслідок – відтворення світу у вокально-
художніх образах виявляється в усьому: у відборі матеріалу співака, тематичній базі, особливостях 
вокальної мови, інтонаціях та тембрових знахідках, настрої та індивідуальному неповторному вокаль-
но-виконавському стилі. 
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В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ ГАЙДАМАЦЬКИХ РУХІВ 
(до 240-річчя Коліївщини) 

 
У статті аналізуються погляди Т. Г. Шевченка на роль та місце в українській історії гайдамаць-

ких рухів, які мають свою специфіку і вимагають постійного врахування історико-географічного 
середовища, в якому вони проходили. Т. Г. Шевченко опрацював велику джерельну та літературну 
базу, був добре обізнаний з історією тієї епохи, що дало йому змогу відобразити реалістичну картину 
розмаху гайдамацьких повстань, їхні територіальні межі; зі знанням справи ознайомити читачів з 
регіонами, які були їхніми епіцентрами. 

Ключові слова: Коліївщина, гайдамацькі рухи, українська революція, повстання, шевченківська 
творчість. 

 
In the article the looks of Т. Г. Шевченка are analysed to the role and place in Ukrainian history of 

motions of gaydamac, which have the specific and require the permanent account of hystorical and geo-
graphic environment which they passed in. Т. Г. Шевченко worked a large spring and literary base, was 
well-informed with history of that epoch, that enabled him to represent the realistic picture of scope of revolts 
of gaydamac, their territorial scopes; with knowledge of business to inform readers with regions, which were 
their epicentres. 

Key words: motions of gaydamac, Ukrainian revolution, revolt, Shevchenko creation. 
 
Вчені справедливо стверджують, що соціальні та національно-визвольні рухи в Україні у 

ХVІІІ ст. мають свою специфіку і вимагають постійного врахування історико-географічного середови-
ща, в якому вони проходили. Так, наприклад, в цей час Лівобережна Україна була власністю Росії, 
Правобережна – Речі Посполитої, Південна, Причорноморська – Кримського ханства та Туреччини, 
Карпатська – Австро-Угорщини. 

На кожній із цих територій існували специфічні політико-адміністративний устрій, історичні 
традиції, соціально-економічні та культурні умови. Через те селянські та національно-визвольні рухи у 
кожному із названих регіонів були окутані ідеями почуття єдиної родини, соборності українських зе-
мель, ідентифікації українсько-руського народу, християнсько-православним світобаченням, культур-
ної спорідненості тощо. [2, 331] 

І якщо, наприклад, у запропонованій розвідці розглядаються проблеми ставлення Т.Г. Шевчен-
ка до гайдамацьких рухів, то передусім тут зроблена спроба висвітлити умови життя народних мас 
Правобережної України, в яких він зародився, а також обставини, які лежали і їх основі.  

У цьому відношенні нам прислужилися архівні фонди Центрального історичного архіву в м. Києві, 
рукописного відділу бібліотеки ім. Вернадського, документи і матеріали Киъвського музею Т. Шевченка, 
а також праці таких відомих українських вчених Апанович О.М., Брайчевського М.Ю., Бутича І.Л., Гур-
жія І.О., Грабовецького В.В., Голобуцького В.О., Гуслистого І.К., Дзирі Я.І., Компан О.С., Мишка Д.І., 
Маркіної В. О., Мордовця Д.Л., Скальковського А.В., Сергієнка Г.Я., Санцевича А.В., Стецюк К.І., Шуль-
гіна М.Я., Шевченка Ф.П., Храбана Г.Ю., Яворницького Д.І. та ін. 

Вченими встановлено, що найбільше документів про Коліївщину зберігається в Центральному 
державному історичному архіві України у Києві. Зокрема, особливу історичну цінність складають актові 
книги графських, земських, конфедератських та каптурових судів. У книгах Житомирського, Кременець-
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кого, Київського, Луцького та Овруцького громадських і Брацлавського, Володимирського, Житомирсь-
кого, Кам’янецького, Київського, Каменецького та Овруцького земських судів дослідник знайде скарги, 
протестації, донесення, позови та інші документи, в яких зафіксовані соціально-економічне і правове 
становище трудящих, їх боротьба за визволення. 

В архівних фондах Київської духовної консисторії зберігається чимало актів про переслідування 
православного населення, примушування його до прийняття унії, а також про відчайдушний опір, який 
воно чинило польським магнатам і шляхті, католицькому і уніатському духовенству. Багато цікавих 
відомостей про гайдамацький рух, повстання 1768 р. під керівництвом Максима Залізняка та Івана 
Гонти заховані у фондах Київської губернської канцелярії (ф. 59, оп. 1, справа 5520-5522, 5514, 5516, 
5520, 5526 та ін.) [1, 108-118].  

Дослідник джерел про гайдамацький рух у нашій країні, знавець архівних фондів І.Л. Бутич 
правильно зазначав, що гайдамацький рух не обмежувався Правобережжям. За його висловом, «він 
поступово поширювався і на Лівобережжя… Принагідно зазначимо, що у повстанні 1768 р. брали 
участь не тільки українські селяни і запорозькі козаки, а й російська шляхта, міщани і навіть солдати» 
[1, 110]. 

Знайомство з працями про Коліївщину дає підстави стверджувати, що гайдамаччину породжу-
вала реакційна щодо православних політика католицьких та уніатських ієрархій. Під гаслом захисту 
католицизму і шляхетських прав, визволення Польщі з-під впливу Росії, створена у 1768 р. у м. Барі 
польськими активістами Пулавським і Красинським конфедерація, як свідчать документи, здійснювала 
пограбування населення, вигнання православних священників з приходів, руйнування їх будинків і це-
рков. В одній із скарг до суду зазначено, що «конфедерати нападали на православних, загрожували їх 
життю і здоров’ю, катували їх, били, погрожували, калічили і вбивали. Вони чинили по всій Україні і 
інші жорстокості» [9, 338-342]. 

Згодом ці жорстокості визнали і самі учасники конфедерації. У їх універсалі від 16 листопада 
1769 р. записано: «Свавільські ватаги людей намагаються зловживати поважним іменем конфедератів. 
Вони до цього часу безкарно чинять всякі грабунки, здирства і бешкети в різних місцях та завдають 
обивателям і злиденному поспільству нестерпні утиски» [10, 77]. 

Дослідник В.О. Маркіна відзначає, що в основі другої складової причини, яка породила Коліїв-
щину, були важкі соціально-економічні передумови. Три типи польських латифундій, за її висловом, 
були, по-суті, в руках орендарів, які по відношенню до місцевого населення виконували «хижацькі на-
міри» [8, 58]. 

Один із знавців гайдамаччини професор Д.І. Мишко зазначає, що “експлуатація і гноблення 
поневолених мас … були основними ознаками тієї гострої антифеодальної і національно-визвольної 
боротьби селян, козаків і міської бідноти правобережної України, яка тривала протягом багатьох деся-
тиліть XVIII ст. [6, 45-46].  

Особливо у тяжких умовах жили експлуатовані маси на Київщині, Брацлавщині, Волині і Гали-
чині. 80% сільського населення було кріпаками, відбували 5-6-денну панщину. Були позбавлені будь-
яких політичних і громадських прав. 

Від неділі до неділі 
Гонять на роботу, 
Увесь тиждень на панщині, 
Шарварок в суботу, 
А ввечері по вечері 
Ще й гонять на варту [6, 46]. 

Безперечно, що безправне селянство, рятуючись від гніту, тікало від панів на південь у степи, 
“блукало в лісах, ярах, ховалося в болотах, на островах … об’єднувалося у загони, озброювалося” [6, 46]. 

Озброєні і розлючені селяни тягнулися до козаків, особливо до Запорозької Січі, яка мала ве-
личезний досвід боротьби проти магнатів й просила в них захисту і допомоги. Отже, гайдамаки – це 
люди, які у 30-60-х роках XVIII ст. виступили з протестом проти кріпацтва, польського національного 
гніту та покатоличення. Слово це тюркського походження. Татари цим словом називали тих, хто швидко 
рухався, був на коні; польська шляхта – повсталих селян, бандитів, грабіжників.  

Вченими гайдамацький рух умовно поділяється на три періоди. Перший період – 1730-1733 рр. 
У ці роки гайдамаки під керівництвом Верлана, Москаля, Писаренка, Гриви, Медведя, Моторного, Тем-
ного та ін. отаманів підняли повстання на Київщині, Черкащині, Брацлавщині, Поділлі та на інших землях. 
Польським та російським військам з великими зусиллями пощастило їх приборкати. Другий період – 
1737-1750 рр. На цей період припадають виступи селян і козаків під керівництвом отамана Ведмедя. 
Повсталі розганяли католицьке духовенство, єзуїтів, закривали уніатські церкви на Черкащині, Житомир-
щині, Брацлавщині та на Поділлі, громили панські маєтки, робили повстанську реквізицію. І, нарешті, 
третій – 1758-1768 рр. Доведені до відчаю козаки і селяни під керівництвом Залізняка, Гонти, Неживого, 
Швачки та багатьох інших лідерів, “переросло у вищу точку боротьби і увійшло в історію під назвою 
“Коліївщина” (від слова “колоти” або “кілок”)” [3, 345] 

Ми можемо з певністю сказати, що з виходом у світ поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» в українській 
історичній науці було покладено початок революційно-демократичному трактуванню гайдамацького 
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руху. Принагідно підкреслимо, що у передмові до згаданої поеми Т.Г. Шевченко, лукавлячи, заявив, 
що про все те, «що діялось в Україні 1768 року... він чув від старших людей. Особливу вдячність Тарас 
Григорович складав своєму діду, який ще з дитинства прищепив йому любов до української старови-
ни» [12, 130-131]. 

Насправді дослідники вже давно помітили, що Шевченко, створюючи «Гайдамак», опрацював 
велику джерельну та літературну базу, був добре обізнаний з історією тієї епохи. 

Знавець шевченківського доробку Г.Я. Сергієнко, на нашу думку правильно відзначив, що «ху-
дожнє слово Т.Г. Шевченка мало велику силу і переконливість. Тому й не дивно, що довгий час до по-
яви історичних досліджень про Коліївщину, читачі «Гайдамаків» були впевнені, що саме так, як 
показано в поемі, протікало народне повстання 1768 р. на Правобережній Україні. М.О. Добролюбов, 
рецензуючи шевченків «Кобзар», писав, що поет в «Гайдамаках» виступив істориком епохи» [5, 562-
563]. На цей факт і звернув увагу відомий в Україні історіограф М.І. Марченко у своїй праці «Історичне 
минуле українського народу в творчості Т.Г. Шевченка» (К., 1957). 

Нами встановлено, що історичні джерела поеми «Гайдамаки» докладно досліджені українсь-
кими істориками К.Г. Гуслистим, М.І., Марченком, М.Т. Гнатюком, Г.Я. Сергієнком та Я.І. Дзирою і пе-
реповідати їх висновки немає потреби. 

Ми лише підкреслимо, що у багатьох своїх поезіях, особливо раннього періоду творчості 
(1838-1843), Шевченко сам вказує на джерела, звідки взята та чи інша подія. В нас немає сумніву в 
тому, що Шевченко здавна цікавився історією України і з раннього віку мав свої власні стійкі переко-
нання. 

Відомо, наприклад, що Кобзар часто посилався на «Історію русів», історичні праці М. Бантиша-
Каменського, М. Маркевича. В інших випадках на деякі історичні джерела шевченківських творів ука-
зують його близькі друзі, сучасники. Проте й тепер залишилися нез’ясованими джерела багатьох творів 
Шевченка. 

У свій час знавець українських літописів Я.І. Дзира підкреслював, що особливо недослідженою 
була джерельна база творів Шевченка 1844-1860 рр. 

У зв’язку з цим для вивчення цієї проблеми в останній час зроблено немало. Особливе місце в 
цій роботі належить ґрунтовному дослідженню «Тарас Шевченко і українські літописи ХVII – XVIII ст.» 
Я.І. Дзирі, в якому автор справедливо зауважує, що протягом усього життя Т.Г. Шевченко студіював 
«Пам’ятники, видані Київською тимчасовою комісією» (1846-1848), Літопис Самійла Величка (1848-
1855), Літопис «Самовидця» (1846), «Історію Русів» (1846), літопис Граб’янки (1854), «Чорну раду» 
П. Куліша (1857) та багато інших праць, написаних на матеріалах українських літописів [4, 62].  

Знайомлячись з творчою спадщиною Т.Г. Шевченка, в якій відображена гайдамаччина, напро-
шуються такі висновки.  

Висновок перший: у згаданих працях Т.Г. Шевченко виступає знавцем цього історичного про-
цесу, а головне – відображує реалістичну картину розмаху цих повстань, їх територіальні межі; зі 
знанням справи знайомить читачів з регіонами, які були їх епіцентрами. 

Так, наприклад, у розділі «Червоний банкет» поеми «Гайдамаки» Т.Г. Шевченко історично 
правдиво розповідає:  

Задзвеніли в усі дзвони 
По всій Україні; 
Закричали гайдамаки: 
«Гине шляхта! Гине» 
Гине шляхта! погуляєм 
Та хмару нагрієм!» 
Зайнялася Смілявщина, 
Хмара червоніє, 
А найперша Медведівна 
Небо нагріває. 
Горить Корсунь, Горить Канів,  
Чигирин, Черкаси; 
Чорним шляхом запалало  
І кров полилася  
Аж у Волинь. По Поліссі 
Гонта бенкетує. 
А Залізняк в Смілянщині 
Домаху (шаблю) гартує…[12, 99]. 

 
Висновок другий. Шевченко розумів, що повстання гайдамак, їх боротьба носили жорстокий 

характер. Його серце боліло з того, що в ті часи пролилася кров між українцями і поляками, між право-
славними і католиками. Він був переконаний в тому, що жорстокість гайдамак була зумовлена жорстокістю 
щодо українців Польщі, тобто правлячої держави, експлуататорів, католицьких церковних ієрархів, які 
воліли бачити український край у своєму рабстві. Поет зауважував, що в період Коліївщини: 
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…Замучені руки 
Розв’язались – і кров’ю за кров, 
І муки за муки! 
Болить серце, як згадаєш: 
Старих слов’ян діти,  
Впились кров’ю. А хто винен? 
Ксьондзи, єзуїти [12, 104]. 

Шевченко зауважує, що ця жорстокість породила картини, від яких душа кам’яніє. Історія 
вчить, що жорстокість могли проявити і ті, для кого не було світла в тунелі, хто попав в обставини, з 
яких не було іншого виходу. 

Висновок третій. Т.Г. Шевченко дав реалістично достовірну, навіть страшну по своїй суті, кар-
тину взяття гайдамаками Умані. Взявши місто, пише Т.Г. Шевченко, гайдамаки зажадали: 

«Кари ляхам, кари!» 
І карали: страшно, страшно 
Умань запалала. 
Ні в будинку, ні в костьолі,  
Ніде не осталось, –  
Всі полягли [12, 104]. 

Висновок четвертий. Шевченко особисто підтримував побутовану в українському суспільстві 
думку, ніби Катерина ІІ стимулювала Гайдамак, таємно забезпечувала їх зброєю, провіантом тощо. 
Згодом повстанці переконалися в облудності цієї легенди, коли російські війська за вказівкою Катери-
ни ІІ допомогли польській шляхті придушити рух українських селянських мас. 

Висновок п’ятий. У творах Т.Г. Шевченка чітко простежуються причини, характер та рушійні 
сили гайдамаччини. Шевченко виступав як зрілий історик, який добре знав, що такі всенародні рухи 
виникають на основі порушення природного становища людей, позбавлення їх свободи, приватної 
власності, рівної участі в управлінні державою, свободи вибору релігійних переконань тощо. В поемі 
«Гайдамаки» Т.Г. Шевченко про це пише так: 

Од Конашевича і досі 
Пожар не гасне, люди мруть, 
Конають в тюрмах, голі, босі… 
Діти нехрещені ростуть,  
Козацькі діти; а дівчата!.. 
Землі козацької краса,  
У ляха в’яне, як перш мати, 
І непокритая коса 
Стидом січеться; карі очі 
В неволі гаснуть… [12, 613] 

Вивчаючи історичну дійсність Речі Посполитої, Т.Г. Шевченко дійшов до глибокого переконан-
ня, що гайдамацькі рухи в Україні породжувала тогочасна урядова анархія партій, міжмагнатські війни 
та відсутність урядової вертикалі:  

Була колись шляхетчина,  
Вельможна пані; 
Мірялася з москалями,  
З ордою, з султаном,  
З німотою…Була колись… 
Та що не минає? 
Було шляхта, знай, чваниться, 
День і ніч гуляє 
Та королем коверзує [12, 74] 

Т. Шевченко з винятковою правдивістю показав, що створення 1768 р. Барської конфедерації 
прискорило коліївський вибух. 

Барські конфедерати зібрали військо, яке вирушило у похід проти урядових сил і водночас чи-
нило розправу над українським населенням, глумилося над його традиціями і звичаями, руйнувало 
православні монастирі і церкви. Про це яскраво, в поетичній формі розповів Т.Г. Шевченко: 

Розбрелись конфедерати 
По Польщі, Волині, 
По Литві, по Молдаванах 
І по Україні… 
Руйнували, мордували,  
Церквами топили… 
А тим часом гайдамаки 
Ножі освятили [11, 83]. 
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Не маючи сил, щоб подолати опозицію, польський уряд короля Станіслава Понятовського зве-
рнувся по допомогу до Катерини ІІ. На Правобережну Україну навесні 1768 р. вступило російське вій-
сько під командуванням генерала Кречетнікова. 

Вище ми вже говорили, що гайдамаччину на Україні породила безправність українських хлібо-
робів, гоніння на їх святу віру. Т.Г. Шевченко підкреслює, що гайдамацькі рухи породжувала економіч-
на експлуатація простого люду. Безправність та експлуатація кришувалися урядом, чиновниками, 
судами, старостами, орендарями, які доводили людей до межі самогубства. 

У дослідженні гайдамацького руху Т.Г. Шевченко дійшов однозначного висновку, що ця боро-
тьба мала чітке антикріпосницьке спрямування. В її основі була боротьба українського козацтва і се-
лянства за землю, які відібрали у них польські магнати. ЇЇ вістря було направлене на здобуття 
селянством волі, ліквідацією українським народом національного приниження, дискримінацією право-
слав’я з збоку католицизму. 

Шевченко вірно стверджує, що «старих слов’ян діти впились кров’ю» тому, що у їх взаємовід-
носини правлячі кола привнесли фальшиву основу, суттю якої був поглиблений процес феодалізації. 
У зв’язку з цим головною рушійною силою гайдамак, за твердженням поета, були люди убогі, ті, хто 
крім латаної свитки, нічого більше не мали. 

Одночасно Т.Г. Шевченко постійно підкреслює, що середовище гайдамак мало строкатий 
склад. Він не заперечує, що в їх середовищі були не тільки бідні, а й люди заможні, ті хто не витриму-
вав національного гніту, а також люди з духовно-православних гільдій, які оголосили смертельний опір 
агресивному католицизму. В поезії «Холодний Яр» Шевченко знову підкреслює всенародний характер 
повстанських гайдамацьких ватаг: 

Батько з сином: брат із братом –  
Одностайно стали 
На ворога лукавого, 
На лютого ляха [12, 299]. 

 
Розповідаючи про рушійні сили гайдамацького руху, Т.Г. Шевченко високо цінував роль і місце 

в ньому керівників повстання: Залізняка, Гонти, Верлана, Медведя, Харка, Швачки та багатьох ін. За-
лізняка, наприклад, він називає козацьким батьком, який за своїх «хлоп’ят-запорожців» готовий був 
пожертвувати життям. Розповідаючи про І. Гонту, Кобзар відзначив, що за Україну цей гайдамацький 
провідник віддав не тільки своє, а й життя рідних синів. В обох лідерів Коліївщини Т.Г. Шевченко ціну-
вав патріотизм, любов до свого народу, готовність за його щастя принести себе в жертву. [12, 125] 

В поемі «Гайдамаки» Т.Г. Шевченко ніжно, пісенною формою про Залізняка пише: 
«Літа орел, літа сизий 
Попід небесами; 
Гуля Максим, гуля батько 
Степами – лісами. 
Ой літає орел сизий, 
А за ним орлята; 
Гуля Максим, гуля батько,  
А зав ним хлоп’ята. 
Запорожці ці хлоп’ята» [12, 89]. 

Аналізуючи рушійні сили гайдамаччини, Т.Г. Шевченко не без підстав стверджує, що одним із 
діючих факторів цього руху були православні ієрархи. На його думку, саме вони підтримували настрій 
козаків, міської бідноти і селян, оскільки народні маси шукали у православному вченні духовної під-
тримки щодо своїх вчинків. Т.Г. Шевченко зауважував, що перед виступом Коліївщини в Чигирині від-
бувся молебен, на якому священики освятили козацькі ножі, благословили гайдамак на черговий похід 
проти шляхти та католицьких опорних центрів [12, 613]. 

Висновок сьомий. У своїх працях Т.Г. Шевченко картини боротьби гайдамаків проти польських 
панів змалював з великою художньою майстерністю. По-перше, цей виступ показано як масивний рух 
українського народу проти іноземних поневолювачів, під час якого, як уже було сказано, з з рогачами 
боролися навіть жінки. 

Гайдамаки зображені поетом не тільки сміливими воїнами за святу правду, жорстокими бор-
цями за свободу, проти соціального, національного та релігійного поневолювання, а й простими, ніж-
ними людьми, в серцях яких випромінюється доброта до друзів, побратимів по боротьбі; під латаними 
свитками яких пульсує кохання, любов до своїх дітей, батьків і матерів. 

Приятель Т.Г. Шевченка, відомий В Україні історик, письменник та фольклорист П.О. Куліш 
помилявся, коли в листі від 25 липня 1846 р. докоряв Кобзарю, що в його «Гайдамаках» «торжество 
мясников, а його драма – кровавая бойня, от которой поневоле отворачиваешься» [7, 23]. 

Та коли пильніше проаналізувати гайдамацькі сюжети шевченкової творчості, то впадає в вічі 
образ ніжно люблячого козака Яреми Галайди та Оксани, батьківські почуття отамана Залізняка до 
своїх воїнів, невгамовна біль Гонти за втраченими синами. 
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У примітці до Кобзаря зазначено, що «Гонта не вбивав своїх дітей. Синові уманського губерна-
тора Младановичу, якому тоді було 7 років, Гонта зберіг життя. Згодом Младанович виступив зі своїми 
спогадами про Коліївщину, але про вбивство Гонтою своїх дітей не згадує» [7, 124]. 

Висновок восьмий. Т.Г. Шевченко шкодував, що у ХVІІІ ст. пролилася кров між Україною та 
Польщею. Він вважав, що всі суперечності, які відбувалися між народами цих земель, є гірким непоро-
зумінням. 

Він справедливо підкреслював, що у боротьбі за волю народи різних націй, особливо 
слов’янського походження, повинні єднатися і допомагати один одному. Великий кобзар у творі «Ще 
як були ми козаками» (1847) закликає поляків і українців відкинути ворожнечу, подати один одному 
руку дружби і братерського єднання: 

Поет не бачить жодних причин для ворожнечі між поляками і українцями у сучасному житті. А 
те, що трапилося між ними у минулому, зауважує поет. – це була справа рук панівного класу – магна-
тів, шляхтичів, духовенства. Криваві сутички, що їх панівні класи провокували між слов’янськими на-
родами, поет вважає ганебним явищем. 

«Слава богу, що минуло, – а надто як згадаєш, що ми єдиної матері діти, що всі ми слов’яни. 
Серце болить, а розказувати треба: нехай бачать сини й внуки, що батьки їх помилялися, нехай бра-
таються знову з своїми ворогами. Нехай житом, пшеницею, як золотом вкрита, не розмежованою ос-
танеться навіки од моря до моря – слов’янська земля» [12, 130-131]. 

Т.Г. Шевченко шкодував також, що і молдавський народ на повну потужність не допоміг гайда-
макам. У розділах «Свято і Чигирині» та «Треті півні» Тарас Григорович закликав молдаван тісніше 
брататися з Україною та активніше боротися за своє національне визволення. 

Аналіз творчості Т.Г. Шевченка дає підставу дійти висновку, що поет високо цінував гайдама-
цький рух. Він думав, що саме таким шляхом селяни зможуть звільнитися з неволі і в сучасному йому 
житті. Як і революціонери – демократи О.І. Герцен, М.Г. Чернишевський, М.О. Добролюбов, Т.Г. Шев-
ченко вірив у перемогу селянської революції. Кобзар у прозовому творі «Прогулка с удовольствием и 
не без морали» стверджував, що Коліївщина за своїм значенням була ширша і бурхливіша за «першу 
французьку революцію». 

Особливо Т.Г. Шевченко цінував роль у цій українській революції М. Залізняка. Він тепло і по-
важно всюди називає його «козацьким батьком, сміливим воїном, блискучим керівником, турботливим 
ватажком». [13, 273] 

Т.Г. Шевченко був глибоко переконаний, що дух згаданих ватажків, як і інших козацьких ліде-
рів, їх досвід боротьби, патріотичні вчинки потрібні українському народу в середині ХІХ ст. 

А тому у творі «Холодний Яр» поет виступає палким прихильником нової хвилі Коліївського 
руху, проповідником нового селянського вибуху. Він був глибоко переконаний, що соціальне рабство у 
нових умовах похоронить селянська революція. 
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У статті висвітлено історію першого в Україні фахового часопису із документознавства – 

“Студії з архівної справи та документознавства”. Проаналізовано тематику періодичного видання. 
Вказано на його особливу роль у соціальній і когнітивній інституціоналізації вітчизняної науки про 
документ.  
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In the article the history of the first Ukrainian specialized journal in documentary science – “Archive 

and Documentary Proceedings Studies” has been highlighted. The subjects of the periodical have been ana-
lyzed. Its peculiar role in social and cognitive institutionalization of the native documentary science has been 
specified. 

Key words: magazine, annual, communicativeness. 
 
Історія будь-якого журналу належить до наукових тем, які мають неминучий історіографічний, 

історичний, наукознавчий інтерес. Важко переоцінити значення журналу як засобу здійснення форма-
лізованої наукової комунікації. Примітно, слово журнал (франц. journal), як і те, що ним означувалося, 
виникає в епоху Наукової революції, час, коли наука збагачується багатьма важливими комунікацій-
ними компонентами існування, чільне місце з-поміж яких поступово „відвойовує” фахова періодика. 
Відтоді пройшли століття і побутування сучасної науки неможливо уявити без періодичних видань у 
традиційному й електронному форматах. 

Актуалізація наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. у вітчизняній науці документознавчої пробле-
матики викликала непідробну зацікавленість в існуванні відповідних періодичних, серійних видань, 
здатних забезпечити галузеві й міжгалузеві зв’язки наукової спільноти. Зміцнення позицій документознавства 
в Україні як наукової, навчальної дисципліни супроводжується розширенням переліку фахових ви-
дань∗. Чільне місце серед них належить щорічнику „Студії з архівної справи та документознавства” 
(далі – „Студії”) (1996), який є друкованим органом провідної наукової галузевої інституції – Українсь-
кого науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (далі – УНДІАСД) Державного 
комітету архівів України. „Студії” стали першим спеціалізованим часописом в історії вітчизняного до-
кументознавства. За час існування вони здобули заслужений авторитет як фахове видання. На почат-
ку 2000 р. з’явилися перші, спеціально присвячені щорічнику чи дотичні розвідки, систематичні 
покажчики змісту [4, 5, 25, 26]. Утім, як історичні, історіографічні факт, джерело, явище, процес, „Студії” 
потребують більшої уваги дослідників, що робить тему допису актуальною.  

Заснування „Студій” співпадає з „добою другого інтелектуального ренесансу” (за І. Колесник) 
[11, 113], який означив утвердження модерних інституціонально-організаційних форм національної 
науки, обумовив усвідомлення важливості підвищення якості наукового продукту. Перше число „Сту-
дій” вийшло у світ, як зазначалося вище, 1996 р. Згідно з традицією перших номерів періодичних і 
продовжуваних видань, його відкриває звернення редакції до читачів. Орієнтуючись на якісно нові форми 
професіоналізації, відповідність загальновизнаним нормам, стандартам наукової праці, розроблення 
теоретико-методологічних, науково-методичних, історичних напрямків архівознавства та документознавства, 
редакція так визначила мету існування щорічника – „вийти на якісно новий для України рівень історич-
ного наукового видання, гідного вимог сучасного архівознавства”, сприяти об’єднанню „істориків та 
архівістів навколо розроблення питань теорії та історії архівної справи ... практичній реалізації здобут-
ків архівознавства та документознавства”, знайомити „з досягненнями світової архівістики та докумен-
тознавства”, висвітлювати „проблеми підготовки архівних кадрів” [35, 3]. Із такими намірами УНДІАСД 
започаткував „Студії” і взявся за їх реалізацію. Погоджуючись із Д. Прайсом у тому, що дисциплінарний 
масив публікацій є „не стільки інформацією..., скільки виразом наявного у даний момент становища 
вченого або групи вчених” [34, 144], констатуємо, що його виникнення стало відповіддю на злободенні 
потреби науки, пов’язані із розробленням теорії, історії, практики архівістики, документознавства, су-
міжних галузей наукових знань. Кожен „малий” текст – стаття, повідомлення чи замітка щорічника реа-
лізує надзадачу – мету існування видання і програму діяльності УНДІАСД. 

Привабливою є концепція часопису, у центрі якої – документ, історичне джерело, пам’ятка історії і 
культури, проблематика сфери документально-комунікаційної практики. Основоположним принципом 
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творення щорічника є подача інформації у руслі потреб діяльності історика, архівіста, джерелознавця, 
документознавця, що сприймається й осмислюється як частка ширшого загальнокультурного процесу, 
служба збереження колективної, соціальної пам’яті, функціонування суспільства. Прагнення персоні-
фікувати текст часопису, висвітлити тему через особу, особистість автора – ще одна увиразнююча 
риса видання. Переслідуючи мету залучити до активної співпраці широке коло творців, „Студії” стали 
місцем зустрічі фахівців і початківців, представників різних наукових інтересів, захоплень, стилів, що 
не применшує рівень професіоналізму журналу, а навпаки, завдяки взаємозбагаченню, обміну думка-
ми сприяє його підвищенню. Ці властивості загальної концепції видання, закладені при його започат-
куванні, залишаються актуальними, важливими й необхідними нині.  

Важливою складовою історіографічного аналізу часопису є склад його редакційної колегії. 
Очевидним є високий науковий ценз, який засвідчують імена відомих в Україні та далеко за її межами 
вчених. Це провідний науковий співробітник Інституту історії НАНУ, д.і.н., проф. Г. Боряк, директор 
Інституту історії України НАНУ, акад. В. Смолій, директор УНДІАСД, д.і.н., проф. І. Матяш∗∗, директор 
Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи, д.і.н., проф. М. Ларін, 
директор Інституту рукопису НБУВ, д.і.н., член-кор. Л. Дубровіна, головний спеціаліст Інституту історії 
України НАНУ, д.і.н., проф. Р. Пиріг, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей істо-
ричної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.і.н. І. Войцехівська та 
ін.∗∗∗ Внесок кожного із них у розвиток архівознавства, документознавства і суміжних наукових дисци-
плін є безперечним. Ця обставина, на наше переконання, виступає надійним гарантом високої якості 
науково-видавничого проекту. 

Міждисциплінарні умови побутування сучасної науки спонукали творити видання на межі різ-
них, за висловом Р. Барта, „дисциплінарних світів”. „Головування” у назві „Студій” словосполучення 
„архівна справа” чітко позначилося на їх структурі. „Великий текст” журналу розгортається за рубрика-
ми: „Архівна справа: історія та сучасність”, „Теорія і методика архівознавства”, „Джерелознавчі галузі 
знань”, „Документознавство: історія, теорія, практика”, „Історія установ, товариств і об’єднань”, „Огля-
ди архівних фондів”, „Видатні архівісти України” (з 2003 р. – „Персоналії”), „Архівознавство за кордо-
ном” („Архівістика за кордоном”, 2002), „Публікація архівних документів”, „Архівні відкриття” (з 2002 р.), 
„Бібліографія, рецензії, інформація, хроніка”, „Наші консультації” (з 1998 р.). Структура щорічника є 
усталеною та, на наш погляд, вдалою. Рубрикація змісту видання показово ілюструє його тематичний 
тезаурус, ієрархієзацію редакційною колегією досліджень за принципами актуальності, популярності, 
нагальності теоретико-методологічних і науково-практичних проблем архівістики та документознавст-
ва, дотримання загальної концепції узгодженості публікацій із головною метою, основними завдання-
ми існування часопису∗∗∗∗. Різноманіття жанрів дає можливість залучити до щорічника багатопланову 
інформацію. Найбільшу частку за обсягом на шпальтах часопису займають статті проблемного змісту, 
присвячені назрілим питанням архівознавства, документознавства, суміжних і споріднених галузей 
знань, науково-практичної діяльності вчених. Велика інформативність і новизна матеріалу властива 
також і малим жанрам видання – оглядам, рецензіям, хроніці. 

Із-поміж інших рубрик, започаткованих у 1996 р. і продовжуваних донині, лише одна спеціаль-
но відведена документознавчим студіям. Це – „Документознавство: історія, теорія, практика”, яка яск-
раво відбиває зміст науково-дослідної роботи УНДІАСД у галузі документознавства, напрями сучасних 
тематичних досліджень. Її називна конструкція чітко відображає внутрішні семантичні окреслення 
стрижневого слова – „документознавство”. Підзаголовкові лексеми рубрики відкрито визначають упри-
вілейовані напрямки документознавчих розробок.  

Коло авторів видання відзначається постійністю. Аналізуючи автуру рубрики „Документознавство: 
історія, теорія, практика”, зрештою, як у цілому і „Студій”, відмітимо, що вона складається не тільки з 
інтелектуального істеблішменту, а й з початківців у науці, практиці документально-комунікаційної сфе-
ри діяльності суспільства. Найбільша частка за критерієм авторства припадає на статті і повідомлення 
співробітників відділу Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавст-
ва, а саме – завідувачу, д.і.н., проф. С. Кулeшову [13–18], провідному науковому співробітнику, к.і.н. 
О. Загорецькій [7–10], к.е.н. А. Маньковському [23–24], яким належить 37,9 % опублікованих матеріалів.  

Дописувачами рубрики стали також провідні науковці Всеросійського науково-дослідного інституту 
документознавства та архівної справи (Москва) [22], Білоруського науково-дослідного інституту доку-
ментознавства та архівної справи (Мінськ) [40], Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
[12], Харківської державної академії культури [20], Рівненського державного гуманітарного університе-
ту [42–44], Київського національного університету культури і мистецтв [6], Європейського університету 
[28–32] (Київ), інших установ, у стінах яких активно займаються розробленням документознавства як 
наукової, навчальної дисципліни. Це створює сприятливі умови для розвою наукових ідей, пошуку ці-
кавих, оригінальних, варіативних рішень у межах дослідницької проблематики галузі, взаємозбагачен-
ня завдяки обміну досвідом представників різних документознавчих шкіл; підтримує науковий діалог, 
розбудову новітніх парадигм наук документально-комунікаційного циклу, розвиток їх організаційної 
інфраструктури. Принципи демократичності, наукової вартості робіт, їх значущості, об’єктивного ви-
значення міри оригінальності, самостійності судження авторів, нестандартних рішень вузлових проблем 
галузі, якими керується редакційна колегія при формуванні портфелю „Студій”, сприяють залученню 
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до співпраці молодих учених, котрі лише ствердилися чи продовжують стверджуватися у науці, висту-
пають із першими науковими результатами власних творчих пошуків [1–4, 37–39].  

За досліджуваний проміжок часу (1996–2007) у рубриці „Документознавство: історія, теорія, 
практика” часопису була опублікована 41 стаття, що становить лише 6, 15 % від загальної кількості 
публікацій видання, а індекс ІР у межах рубрики склав – 0, 82 од., інших рубрик – 0, 097 од. Це свід-
чить про тривання процесу становлення журналу як формалізованої наукової інфраструктури докуме-
нтознавства. При всій умовності статистичних показників, які подають лише загальне уявлення про 
динаміку рубрики „Документознавство: історія, теорія, практика”, вкажемо на те, що в 1996–1999 рр. 
кількість публікацій становить 8 од., а в 2000–2007 рр. – 29 од∗∗∗∗∗. Значне підвищення інтересу до 
всього комплексу документознавчих проблем, безумовно, відповідає змінам, що сталися в статусі доку-
ментознавства як наукової, навчальної дисципліни і його місця в колі суміжних дисциплін (чому, власне, і 
сприяли публікації „Студій”). 

Якісний аналіз тематики рубрики „Документознавство: історія, теорія, практика”∗∗∗∗∗∗ дає під-
стави для висновку про сконцентрованість більшості дописувачів часопису на вивченні крупних теоре-
тичних (теоретико-фундаментальних і теоретико-прикладних) питань, пов’язаних із дослідженням 
термінології (її уніфікації й стандартизації), методики та методології науки, гносеологічної природи до-
кументознавчих знань, з’ясуванням місця і ролі документознавства в процесі наукового пізнання, сис-
темі міждисциплінарних зв’язків, висвітленням найголовніших концептуальних ідей і теорій про 
документ, поширених у вітчизняному і зарубіжному науковому середовищі, перспектив розвитку доку-
ментознавства як навчальної дисципліни. Важливим чинником популярності піднятої проблематики є , 
на нашу думку, датована початком ХХІ ст. дискусія у вітчизняній науці, основне значення якої полягає 
у з’ясуванні вузлових питань теорії документознавства (такі, як предмет, об’єкт, цілі, завдання науки 
тощо), що вимагають якнайшвидшого розроблення з метою розвитку наукової, навчальної дисципліни, 
документально-комунікаційної практики. Гадаємо, невипадково на Міжнародній науково-теоретичній 
конференції „Документознавство: історія, сучасний стан і перспективи розвитку” (Київ, грудень 2004 р.) 
вчені настійно висловилися за збільшення кількості публікацій із питань теорії, методології науки на 
сторінках фахової періодики.  

Питання загальнотеоретичного характеру найчастіше піднімалися С. Кульшовим [13–19]. У по-
становочному плані дослідник порушив такі фундаментальні сюжети документознавчої теорії, як тер-
мінологія, об’єкт, предмет, структура (співвідношення загального і спеціального), мета, завдання, 
основні напрями розвитку документознавства, його зв’язки із іншими галузями знань. Дуже важливо, 
що висловлені науковцем міркування, викликали пильну увагу колег, тривання діалогу на задану тему, 
а об’єднані задля вирішення насущних теоретичних питань зусилля наукової громади стали більш ці-
леспрямованими і, отже, раціональнішими [20, 33, 42–44].  

Майже рівнозначними за популярністю є розвідки, присвячені історії, історіографії документоз-
навства (О. Загорецька, С. Кулешов, Ю. Палеха) та його практиці (О. Загорецька, А. Маньковський, 
Ю. Палеха, С. Сельченкова) [7–9, 15, 21–22, 28, 41]. У центрі уваги історичних дописів – основні етапи 
генезису дослідницьких об’єктів документознавства, конкретно-історичні умови еволюції змісту, форми 
документа, документально-комунікаційної сфери соціальної діяльності. На тлі оприсутнення зарубіж-
ного досвіду їх вирізняє прагнення ідентифікувати власні, інакші від іншого і спільні з ним історії доку-
мента, діловодної сфери, вітчизняних наук про документ, а разом із цим, довести самоздатність 
існування документознавства як частини європейської науки. Особливістю цього виду публікацій щорі-
чника є не перераховування чи проста систематизація історичних фактів, а їх аналіз і порівняльна ха-
рактеристика у контексті історії ідей, соціальної історії, зокрема, історії установ. Варто застерегти, 
хоча мовиться лише про історичні студії рубрики „Документознавство: історія, теорія, практика”, проте 
ці питання, як і решта, так чи інакше знаходять відбиття і в інших матеріалах щорічника. 

Певна частка студій часопису належить розв’язанню практичних проблем упровадження доку-
ментознавчих здобутків у діловодство й інші сфери соціальної діяльності, що можна пояснити не тіль-
ки науковими інтересами автури, але й іманентним станом дисципліни, яка лише набирає обертів у 
напрямку продукування науково-технологічних галузевих розробок. Примітно, що дописувачі щорічни-
ка не залишили осторонь досвід керування документаційними процесами у західноєвропейській, аме-
риканській традиціях, запропонувавши з метою його адаптації й запозичення обговорити науково-
технологічні, організаційні досягнення зарубіжних колег [1–3, 25]. Також можна вітати висвітлення на 
сторінках „Студій” питань методики викладання документознавства, інших наук про документ у вищій 
школі [27, 30, 31]. 

Загалом маємо вказати на вельми високий науковий рівень статей рубрики „Документознавст-
во: історія, теорія, практика”, що свідчить про запрограмованість її редакції на культуру високої освіче-
ності, належну поінформованість читача. Проте, коректне ставлення автури до читачів видання, 
врахування можливих різних рівнів спеціальної освітньої підготовки, обізнаності з порушуваною про-
блематикою призвело до не переобтяження словника тексту рубрики іншомовною лексикою, обсоту-
вання ідей у спрощені граматичні конструкції задля полегшення їх сприйняття.  

Обов’язковою умовою існування будь-якого часопису є його комунікативність, тобто здатність 
забезпечувати читача множиною кодів, які роблять текст чи його частину зрозумілими. Саме тому бі-
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льшість публікацій розділу містять ґрунтовні примітки, посилання, які існують не окремо, а як їх інтег-
ральна частина.  

Наразі „Студії” є важливим засобом наукової комунікації, який, акумулюючи багатоваріативний 
за формою і змістом пласт інформації, наповнюється еклектикою ідей, теорій, концепцій, стає просто-
ром їх представлення й освоєння, конструктивним продовженням традицій, раціонально вмотивова-
ним і логічно обґрунтованим започаткуванням новацій, що набувають особливого сенсу, звучання, 
значення для дослідників документознавства, науки в цілому. Щорічник має власний неповторний 
профіль, цілісну концепцію, чітко орієнтований на унікального фахівця-гуманітарія, у діяльності якого 
знаходить якісно нове освоєння інтеграція архівознавства, документознавства, споріднених і суміжних 
галузей знань, що є вельми привабливою перспективою для науки. Відображаючи рівень сучасного 
гуманітарного знання, „Студії” є виданням міждисциплінарним, координуючим діяльність і взаємодію 
спеціалістів найрізноманітніших сфер науки. 

Як писав відомий філософ М. Бахтін, слово хоче бути почутим, мати відповідь і знову відпові-
дати на відповідь, і так ad infinitum – до безкінечності. Карбуючи слово, сприяючи діалогу членів нау-
кового співтовариства, „Студії” породжують полілог, який не може мати смислового завершення, а 
лише – продовження слова науки. 
 

Примітки 
 

∗ Публікації з документознавчої проблематики, крім „Студій з архівної справи та документознавства”, зустріча-
ються і в часописах „Вісник Книжкової палати”, „Бібліотечний вісник”, „Архіви України”, міжвідомчих наукових збір-
никах „Архівознавство. Археографія. Джерелознавство”, „Вісник Харківської державної академії культури”, 
„Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія” та ін. 

∗∗ 1996–2001 рр. І. Матяш – заступник головного редактора, з 2002 р. і донині – головний редактор „Студій”. 
∗∗∗ Маємо визнати мінливість складу редакційної колегії видання, проте незмінним упродовж усього часу 

існування залишається його престижний науковий статус. 
∗∗∗∗ Тут вказано постійні рубрики „Студій”. Проте час від часу у виданні з’являються й інші тематичні 

розділи, викликані „життям” УНДІАСД, як-от „Історія міст і сіл у світлі архівних документів”, яка містила матеріали 
зорганізованої Інститутом у співпраці з іншими науковими установами, навчальними закладами вищої школи, ор-
ганами державного управління і місцевого самоврядування Міжнародної наукової конференції „Архіви та крає-
знавство: шляхи інтеграції” (2003). 

∗∗∗∗∗ Конкретизувати перелік публікацій дає змогу додаток „Хронологічний бібліографічний покажчик ру-
брики „Документознавство: історія, теорія, практика” „Студій з архівної справи та документознавства” (1996–
2007), поданий нижче. 

∗∗∗∗∗∗ Питома частка розвідок теоретичного змісту складає 66 %, історичного – 14, 7 %, науково-
технологічного – 19, 3 %. 
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РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ: 
60–90-і роки ХХ ст. 

 
У статті автор прослідковує розвиток соціології літератури в Україні у 60-90-х роках 

ХХ століття. У 60-х роках соціологія літератури формується у формі різногалузевих емпіричних 
досліджень, у 70-90-і роки – як теорія середнього рівня. У широкому розумінні до соціології літера-
тури належать всі її підгалузі тією мірою, якою характеризують буття літератури в суспільстві, 
а у вузькому – ті, які охоплюють цілісність і закономірності соціально-літературної реальності.  

Ключові слова: соціологія літератури, соціологія книги і читання, читач, соціально-культурна 
реальність. 

 
In the article an author eximines development of sociology of literature in Ukraine in 60-90th of ХХ age. In 

60th sociology of literature is formed in the form of different societies a particular branch empiric researches, 
in 70-90th – as a theory of middle level. In the wide understanding to sociology of literature all its subindus-
tries belong by measure which characterize life of literature in society, and in narrow – those which envolve 
integrity and conformities to the law of socially literary reality. 

Key words: sociology of literature, Sociology of books and reading, reader, social and culture reality. 
 
Період протосоціології літератури починається в середини ХІХ ст., набуває в основному гро-

мадянсько-демократичного розвитку наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (Х. Алчевська, Б. Грінченко та 
ін.) та подальшого, більш повного розвитку своїх підгалузей (літературознавча, бібліотечна, художньої 
літератури, педагогічно-виховна та ін.), які нерідко поєднуються, використовуючи і теоретичні, і емпі-
ричні методи досліджень і тяжіють до синтезу. Можна стверджувати, що у 20-і роки ХХ ст. в соціологі-
чних дослідженнях літератури водночас відбуваються суміщення класичних періодів розвитку: і 
соціологічного редукціонізму (особливо у літературознавстві), і інституціонального підходу (роль різ-
них інститутів в розвитку літератури і читачівства), і емпіричний. У історично короткий період відбувся 
перехід від протосоціології літератури до власне соціології літератури, хоча він і не був завершений.  

У 60-і роки ХХ ст. відновлення соціологічних досліджень, функціонування художньої літератури 
починається без достатнього врахування досвіду соціології літератури 20-х років водночас як у формі 
літературознавчої соціології, так і бібліотечної та соціології літератури (у деяких дослідження ці розга-
луження суміщаються). 

Соціологічні дослідження читача у бібліотеках набувають поступового поширення, охоплюючи 
насамперед робітничу молодь. Так, у Одесі 1960 р. було охоплено опитуванням молодих робітників у 
18 бібліотеках з метою визначення відповідності наявного фонду потребам читачів [38]. 

У соціологічній лабораторії Київського державного університету ім. Т.Шевченка 1968 р. ство-
рюється група під керівництвом М.Захарченка з вивчення читача художньої літератури, а в Інституті 
літератури АН УРСР при відділі теорії літератури формується група з вивчення читача української лі-
тератури, яка провела свої перші дослідження. В цьому ж інституті розгортається потужна діяльність 
вивчення комунікації „письменник – читач”. 

Літературознавчі соціологічні дослідження у цей період започатковуються у 60-х роках 
Г.М.Сивоконем [30], який продовжує їх аж до 80-х років [31]. З 90-х років соціолого-літературознавче 
вивчення української художньої літератури, починаючи від давнини і по сьогодні, теж очолив цей ав-
тор. Він, досліджуючи молодих робітників як читачів художньої книжки наприкінці 60-х – на початку 70-
х років, ставить перед собою мету з’ясувати ступінь компетентності читача у найновіших ідейно-
художніх шуканнях літератури, визначити міру його хронологічного та змістовного зближення з цими 
шуканнями, здатність масового читача сприйняти найновішу художню думку, літературне новаторство 
взагалі, і досягає успіхів на цьому шляху [31]. 

Проводячи масштабні емпіричні соціологічні дослідження переважно молодого читача, він ви-
значає найбільш популярних письменників, якими виступають радянські автори, і робить висновок, що 
активна зацікавленість новою радянською художньою книжкою пов’язана з процесами демократизації 
60-х років, і є свідченням зближення літератури і читацького загалу, виразною характеристикою чита-
ча того часу [31]. 

Автор водночас підкреслює надмірну увагу читача до інформативної складової, акцент на мо-
рально-етичних проблемах, захопленість доступністю, нерідке ігнорування естетичної специфіки [31]. 
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У своїй наступній вагомій монографії автор, за оцінкою фахівця, спираючись на низку своїх та 
інших емпіричних досліджень читача та проводячи порівняльні дослідження в межах великого істори-
чного часу, розкрив еволюцію взаємин читача, письменника, критика і динаміку їх потреб, структуру 
жанрових змін у літературі під впливом потреб читача, критерії дієвості критики та ін. [27, 108]. 

Наприкінці 90-х років Г.Сивокінь, вже більше в руслі літературознавчої соціології робить порів-
няльний аналіз динаміки літературних шукань 60-80-х років, особливо на зламі застою і перебудови, з 
урахуванням зміни взаємовідносин письменника і читача, намагаючись зробити прогноз розвитку 
української художньої літератури. 

Соціологічний за своїм змістом підхід до вивчення читача художньої літератури як учасника лі-
тературного процесу наприкінці 70-х років реалізує у своїй монографії М.Ігнатенко, сприяючи тим по-
глибленню досліджень з соціології літератури та бібліотечної соціології [7]. 

Соціальні механізми творчості письменника у тісній взаємодії його з читачем, в тому числі, і в 
історичному аспекті, розглядає у 70-і роки Г.В’язовський [2], наближаючись до принципів рецептивного 
літературознавства. 

Функціональний аспект вивчення художньої літератури в намаганні віднайти єдність рецептив-
ного літературознавства і соціології літератури притаманний пошукам початку 70-х років [4] і розвива-
ється пізніше на основі соціологічно орієнтованого літературознавства Р.Гром’яком. 

Започаткована Г.Сивоконем тенденція єдності теоретичного і соціологічного емпіричного ана-
лізу в соціологічному літературознавстві, на жаль, не знайшла свого широкого плідного продовження в 
90-і роки. І все ж традиція літературознавчої соціології у 70-80-і роки була доволі потужною, сприяла 
розвитку як бібліотечної соціології, так і власне соціології художньої літератури в Україні, і у своїх най-
важливіших рисах сформувалася. 

Бібліотечна ж соціологія, або, як її іноді не зовсім коректно називають, соціологія книги і читан-
ня, охоплює також особливу її галузь функціонування художньої літератури. Відновлювана з 60-х ро-
ків, вона поступово інституалізувалася під проводом Національної парламентської бібліотеки України 
у її науковому відділі (З.І.Савіна), стимулюючи соціологічні дослідження не тільки в обласних, а й у 
районних бібліотеках. 

Починаючи з 60-х років, регулярно вивчалися різні аспекти читання, дискусії з проблем якого 
велись до середини 80-х років Але визначальним була типологія читачів, аналізувались взаємозв’язок 
бібліотекознавства і соціології [16], розвиток читацьких інтересів дітей [14], місце художньої літератури 
у пізнавальному читанні студентів [20] та ін. Ці дослідження набули більш ґрунтовного наукового рівня 
з утворенням 1969 р. науково-дослідних підрозділів в обласних бібліотеках, перші дослідження яких 
виявили роль і місце книги, в тому числі художньої, в бібліотеках та в системі засобів масової інфор-
мації, дозволяючи здійснити аналіз читання, читацьких інтересів і запитів різних читацьких груп. 

З початку 70-х років (1971–1975 рр.) проводилися соціологічні читання в Державній бібліотеці 
України, на яких заслуховувалися результати таких соціологічних досліджень, як „Книга і читання в 
житті сучасного села” (1970-1972), „Запити та інтереси дітей в галузі книги” та ін. [8], однак дослідники 
відмічають, що наприкінці 70-х років почалося поступове згортання масштабних робіт з вивчення чи-
тача, які помітно активізувались у 80-х років. 

У 70-80-х роках значна увага приділялася вивченню змін у потребах читачів (наприклад, у до-
слідженні 1982 р. „Динаміка читацького попиту в масових бібліотеках”, 1977-1978 рр. – „Динаміка чи-
тання у централізованій бібліотечній системі України”, 1976-1989 рр. – „Динаміка читачів та читацького 
попиту”) [8, 7]. У 1980-1984 рр. у межах всесоюзного проекту було проведено дослідження „Радянсь-
кий читач-робітник України 80-х років” [34]. Відмічалась загальна стабілізація показників читання і їх 
зниження у окремих групах. У цей час значна увага приділяється дослідженню організації соціологіч-
них досліджень [34]. 

Зі створенням 1988 р. ієрархічної мережі соціологічної служби із центром у Державній бібліо-
теці України суспільство почало отримувати оперативну системну інформацію про читацькі потреби. 
Дослідник на основі ретельного аналізу робить висновок, що в системі бібліотекознавства, на початку 
70-х років ХХ ст. відбулося формування нової наукової дисципліни – читачезнавства, яка в середині 
80-х років отримала визнання [12]. 

У 90-х роках, у період незалежності, відбувається інтенсивна зміна тематики і характеру дослі-
джень у зв’язку з негативними впливами соціально-економічної кризи на стан бібліотек і рівень обслу-
говування читачів. Пожвавилося вивчення читача художньої літератури, особливо по визначенню 
місця української літератури в потребах населення, чому сприяло видання з 1992 р. щоквартальника, 
інформаційно-аналітичного бюлетеня „Соціологічні дослідження в бібліотеках”. 

Від загального дослідження читацьких потреб у художній літературі в першій половині 90-х ро-
ків відбувається поглиблений їх аналіз у регіональному аспекті, дослідження структури незадоволено-
го попиту, мотивації відвідування бібліотеки, відповідність фондів бібліотек структурі читацьких 
потреб, міри відповідності фондів і періодичних видань з художньої літератури потребам читачів, ви-
значення найбільш популярних творів художньої літератури. Велику увагу читанню художньої літера-
тури приділяють у своїх дослідженнях державні бібліотеки для дітей і юнацтва. У 1991-1992 рр. 
Державна бібліотека для дітей у рамках республіканського комплексного соціологічного дослідження 

Історія  Алієва Л. О. 



Вісник ДАКККіМ  3’2008 

 91

„Читач і українська художня книжка” продовжила роботу над проблемою „Особливості читання дітьми 
молодшого шкільного віку української художньої книги” на матеріалі регіонів України [37]. 

У цей же період вивчаються особливості читацьких потреб і їх задоволення, в тому числі і що-
до художньої літератури різних категорій читачів-студентів, науковців, школярів, жителів сільської міс-
цевості, а також різних національностей (поляків, білорусів, татар та ін.). 

1990 р. Державна бібліотека для юнацтва започатковує перше в Україні багатоаспектне всеук-
раїнське соціологічне дослідження „Молодий читач України 90-х років” розраховане на десять років 
[41], яке мало свої чисельні етапи. 

Зауважимо, що з початку 90-х років рівень досліджень забезпечувався низкою програм і мето-
дичних розробок [5; 10; 13; 17; 21; 22].  

У 90-х роках намічені тенденції і напрямки вивчення проблем читання художньої літератури і 
задоволення потреб в ній були продовжені і поглиблені. 

Дослідження зафіксували зміну структури попиту на художню літературу та його зниження, ви-
хід на перше місце в отриманні художньої літератури міжособистісного книгообміну, переважання в 
читанні розважальної літератури та стійкість смаків за останні п’ять років, які у виборі кращих книг 
української літератури майже не змінилися [12]. 

Особливо плідні та масштабні соціологічні дослідження, окрім Національної парламентської 
бібліотеки України, проводилися в Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Короленка, Донець-
кій, Луганській та Тернопільській ОУНБ, Державній бібліотеці України для юнацтва, Центральній місь-
кій бібліотеці ім. Л.Толстого м. Севастополя, низці бібліотек Донецької області [1; 15; 43].  

Соціологічні дослідження функціонування художньої літератури характеризуються значним 
розширенням і виходом за межі бібліотечної соціології. Досліджується вся система зв’язків „художня 
література – суспільство”. Проводиться бібліотечний моніторинг на допомогу видавцям, регіональне 
дослідження „Книга в сім’ї” [39], читацький попит у торговельній мережі [36], вивчення читання пері-
одичних видань, рейтинг вітчизняної художньої періодики [3], осмислюються теоретичні засади соціо-
логії читання та її історія в Україні [6; 37; 44]. Стають предметом дисертаційних досліджень 
педагогічного спрямування формування інтересу підлітків до української літератури, ролі соціального 
середовища і читацьких об’єднань у літературному розвитку читацької молоді, стан читання українсь-
кої художньої літератури, національний фактор читацьких потреб, книга і читання у житті сучасного 
села, стан бібліотечної соціології, контингент читачів і прогностична модель читача на 1999-2004 рр., 
вдосконалення системи задоволення читацьких потреб, специфіка постаті читача, соціологічного об-
разу бібліотекаря. 

Проводяться соціологічні дослідження особливостей читача бібліотек у Одесі, в Криму – особ-
ливостей жіночого читання, у Луганську – специфіки читання жителів міст [15, 43] та впливу регіональ-
них умов на читання [3], у Харкові вивчаються своєрідності задоволення потреб етнічних меншин у 
художній літературі та ін. 

За нашими підрахунками, проблемам соціології читання в цілому у 90-і роки було присвячено 
114 публікацій, у переважній більшості яких розглядаються проблеми соціології літератури. 

Бібліотечна соціологія художньої літератури за обсягом і змістом свого пошуку нерідко вихо-
дить за межі свого предмету і охоплює суміжні сфери літературної соціології, і соціології літератури 
[16; 40] та досвід зарубіжної соціології [42]. 

При такому потужному і доволі всебічному розвитку соціології книги і читання (та у специфічній 
формі – соціології літератури в ній), при величезній кількості досліджень, майже половина із яких ще 
не були опубліковані, постає ситуація певної монополії цієї галузі науки. Однак, вона все ж зосере-
джена на своєму головному завданні – сприяти ефективному задоволенню потреб читачів, а літерату-
рний розвиток і системність зв’язків художньої літератури залишається у сфері дотичних до неї наук, 
особливо соціології літератури та літературознавчої соціології. 

І все ж наприкінці ХХ ст., на нашу думу, внесок соціології книги і читання в соціологію худож-
ньої літератури був значним і навіть визначальним, хоч це й виходило за межі її безпосереднього 
предмета. 

Із 60-х років ХХ ст. власне соціологія літератури зосереджується переважно на тому ж об’єкті 
(вивченні читання) і його суб’єкті (читачеві), тільки не обмежуючись вивченням читання бібліотечних 
книжок, що було характерне і для більшості представників соціології читання та бібліотечної соціології. 
Тоді ж читання літератури вивчається як особливе заняття у сфері вільного часу і дозвілля, як елемент 
способу життя і складова літературно-художнього виховання [18; 19]. Специфічно вивчається читання 
літератури як характеристика культури певних класів і соціальних груп, в тому числі і вікових [311]. 

Особливо значна увага приділялася вивченню читацьких потреб і форм їх задоволення у молоді 
(молоді робітники, школярі, студенти). Так, із середини 60-х років помітні зрушення у вивченні потреб 
та інтересів у художній літературі сільських жителів на матеріалі Дніпропетровщини. В дослідженні 
“Книга в житті села” поєднувалися методи бібліотечної соціології і польові соціологічні емпіричні дослідження, 
які були визначальними, вивчалась специфіка їх потреб у художній літературі та їх задоволення. По-
треби студентів у художній літературі вивчалися в системі дослідження їх художніх потреб в цілому з 
метою пошуку ефективних шляхів естетичного виховання. Дослідження охоплювало студентство міст 
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Запоріжжя і Дніпропетровська з кінця 60-х та в 70-і роки [23], засновувалось на соціологічних та есте-
тичних засадах розуміння специфіки художніх потреб студентства як особливої соціальної авангардної 
групи. У цьому дослідженні виявлена жанрова і змістовна своєрідність потреб і читання студентами 
художньої літератури, неадекватність структури їх потреб і споживання, мотивації вибору, залежність 
літературних інтересів від соціально-демографічних характеристик і якісний рівень читаної художньої 
літератури за експертною оцінкою, специфічні твори-лідери студентського читання, важливе місце літе-
ратури в їх житті і навіть обсяг читаних книг і склад їх особистих бібліотечок [23]. 

Проведені у 1969-1982 рр. у м. Запоріжжі і Дніпропетровську дослідження літературно-художніх 
потреб населення у складі вивчення художнього життя і художніх потреб із застосуванням всього комплексу 
соціологічних методик, у тому числі експертних оцінок, визначили їх провідне місце в потребах насе-
лення, в тому числі молоді та взаємозв’язок читання літератури з художніми потребами [24, 144, 147]. 

Опитування експертів визначили читання художньої літератури одним із найбільш ефективних 
занять, яке сприяє естетичному вихованню [24, 161]. У межах вже охарактеризованого дослідження 
„Митець: покликання і творчість” (1976-1980 рр.), в якому було опитано 236 письменників України, від-
бувається принциповий поворот від дослідження публіки (читача) до вивчення творця у його взаємодії 
з соціальним середовищем та іншими учасниками літературного життя [24] і в цілому до дослідження 
літературно-художньої реальності в Україні у її цілісності, яка все більше стає предметом нової соціо-
логії літератури. 

Використовуючи контент-аналіз для дослідження біо-бібліографічних словників, аналізуючи 
доробок сучасних письменників та інші матеріали, автор створює соціальний образ письменника, який 
постає і своєрідним експертом літературного життя. Автору вдалось прослідкувати динаміку основних 
показників літературного життя в оцінці експертів (письменників, літературознавців, критиків) за однією і 
тією ж методикою від застою через період перебудови до незалежності, враховуючи їх соціальний статус і 
самореалізацію. 

При певному благополуччі письменника в період застою були зафіксовані ознаки літературної 
кризи, в той час як період перебудови сприяв активізації участі письменників у громадському житті, 
жанровому урізноманітненню творчості [27, 111 – 112]. 

Проведене О.М.Семашком спільно з Г.М.Сивоконем опитування письменників м. Києва дозво-
лило отримати своєрідний авторейтинг тодішнього літературного життя [25; 28] за багатьма показни-
ками. Особливо ж важливим і значущим було проведене у жовтні 1996 р. опитування делегатів VІІ з’їзду 
Національної спілки письменників України, яке виявило не тільки труднощі розвитку сучасної українсь-
кої літератури, але й особливості тодішнього літературного життя в його суперечностях [24, 118-119], 
специфіку взаємовідносин письменника з читачами, видавцями, владою. 

Свідченням сформованості соціології літератури в Україні є розробка на початку 80-х років 
ґрунтовної програми дослідження потреб і інтересів читачів художньої літератури [26], яка була част-
ково втілена в життя [29]. Пізніше була створена ціла низка названих раніше програм вивчення, в тому 
числі і читача художньої літератури, представниками бібліотечної соціології у Національній парламентській 
бібліотеці України. 

Починаючи з 1994 р., у всеукраїнських соціологічних моніторингах, які проводяться Інститутом 
соціології НАН України, фіксуються показники читання художньої літератури впродовж тижня, які свід-
чать про залученість до цього заняття в середньому 35% населення без значущих змін до 2000 р. [33] 
та суттєву залежність читання художньої літератури від матеріального рівня життя сім’ї [32, 238]. Про-
довжуються більш диференційовані дослідження читача. Наприкінці 90-х років ХХ ст. досліджуються 
витоки вітчизняної соціології літератури з ХVІІІ ст. та її розвиток, подано визначення предмета соціо-
логії літератури, яка “вивчає особливості сприймання літератури різними соціальними групами, її 
впливу на формування інтересів, потреб, запитів та ідеалів людей, на соціалізацію особистості, на діяль-
ність соціальних інститутів, груп, етносів, людства, досліджує особливості функціонування літератури 
в різних типах соціального середовища» [35]. Однак це визначення зосереджене на функціональному 
аспекті, в основному, на зворотньому впливі літератури на суспільство, але не розглядає літературу 
як особливу соціально-художню реальність зі своєю структурою та вплив суспільства на її розвиток. 

Основні віхи становлення соціології літератури в Україні уже знаходять дещо схематичне і не-
повне узагальнення [27, 98-128]. В цілому ж у період 70-90-х роках сформувалася соціологія літератури 
на основі цілісного аналізу літературно-художньої реальності при акцентуванні досліджень на інститу-
ціональному підході з використанням емпіричних досліджень і посиленні міжпредметних зв’язків. 

Зароджуючись у 60-і роки у формі різногалузевих емпіричних досліджень, у 70-90-і роки відбу-
вається формування соціології літератури як теорії середнього рівня, у її предметній визначеності, у 
єдності теоретичних і прикладних рівнів дослідження та регулятивному впливі на соціальну практику. 
У широкому розумінні до соціології літератури належать всі її підгалузі тією мірою, якою характеризують 
буття літератури в суспільстві, а у вузькому – ті, які охоплюють цілісність і закономірності соціально-
літературної реальності.  
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У статті досліджується роль бібліотек у культурному житті повоєнного села централь-

них областей України у 1943-1950 рр. Сільські бібліотеки відігравали важливу роль у формуванні 
світогляду сільського населення. 
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In the article is explored the role of libraries in cultural life of post-war village of central areas of 

Ukraine in 1943-1950. Libraries in villages played important role in forming of world view of village population. 
Key words: rural library, library fund, collective reading, bookmobile. 
 
Сільські бібліотеки, як і клуби, були основними осередками культурного життя повоєнного села 

центральних областей України (Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської і Полтавської), відіграючи 
важливу роль у формуванні світогляду сільського населення.  

Незважаючи на труднощі відбудовчого періоду, бібліотечне обслуговування сільського населення 
на звільнених територіях почало відновлюватися відразу. Його організаторами виступали районні біб-
ліотеки. Вже в листопаді 1943 р. відновила свою роботу Золотоношська районна бібліотека Полтавсь-
кої (нині – Черкаської) області. В червні 1944 р. в її книжкових фондах нараховувалося 20308 книг. Ця 
бібліотека мала 50 пересувок, які працювали переважно в тих селах, де не було відновлено роботи 
бібліотек. 

В умовах ї війни основним джерелом комплектування бібліотек було виявлення уцілілих книг 
та прийом книг від населення. Наприклад, населення згадуваного Золотоношського району здало до 
бібліотек близько 50 тис. книг [1, 32].  

Зрозуміло, що доброчинність громадян не могла розв’язати проблеми і на початок 1945 р. 
книжковий фонд сільських бібліотек центральних областей становив лише 210,2 тис. книг і журналів 
(7,6 % довоєнного показника). А у Полтавській і Дніпропетровській областях на цей час вдалося відно-
вити трохи більше 6 % довоєнного фонду [2, 224 – 225]. На Полтавщині у перший повоєнний рік на 100 
сільських жителів припадало всього лише 4 книги [3]. 

Водночас окремим бібліотекам вдалося досить швидко налагодити свою роботу. В Дудницькій 
сільській бібліотеці Черкаського району Київської (нині – Черкаської) області на початок 1946 р. книж-
ковий фонд складав вже 3200 книг, якими користувалися 300 читачів [4, 77]. 

Однак в цілому реальний стан справ з організації бібліотечного обслуговування залишався не-
задовільним. Бюджетні асигнування для сільських бібліотек, як правило, повністю не використовува-
лися. Мали місце випадки затримки заробітної плати бібліотечним працівникам [5, 17–22]. Характерні 
недоліки в роботі сільських бібліотек можна простежити на прикладі Карлівського району Полтавської 
області, де в грудні 1948 р. було проведено перевірку, яка встановила, що в колгоспі „Жовтень” в цьому 
році придбано бібліотеку на 1400 крб., але за неї ніхто не відповідав, обліку не заведено, книги покла-
дено в шафу і багато з них попсували миші. Вести роботу без оплати ніхто не погоджується. 

Не завжди ,,доходили руки” у сільських керівників до проблем бібліотечного обслуговування 
своїх односельчан й в інших областях. Зокрема, на обласній нараді бібліотечних працівників в Дніпро-
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петровській області зазначалося, що 1948 р. було зафіксовано немало випадків, коли придбані для 
сільських бібліотек книги лежали в колгоспних коморах та бухгалтеріях, не використовувалися за при-
значенням. Книжковий фонд розбазарювався, облік був відсутній. У колгоспах ,,Зелений гай” та імені 
Леніна Межівського району придбані книги довгий час лежали в коморах, незважаючи на вимоги мо-
лоді про виділення приміщення для роботи колгоспних бібліотек. Це зустрічало нерозуміння і навіть 
опір з боку голови і членів правління колгоспу [6, 4]. 

Таке ставлення до організації бібліотечної справи, нечисленність і тематична обмеженість 
книжкового фонду сільських бібліотек у поєднанні з важкими умовами повсякденності значно знижува-
ли їх роль у культурному житті села. Сповна задовольнити свої художньо-естетичні потреби засобами 
книги сільські читачі не могли, оскільки в книжкових фондах сільських бібліотек питома вага художньої 
літератури, яка користувалася особливим попитом серед масового читача, була незначною. Натомість 
у великій кількості були суспільно-політичні, економічні, сільськогосподарські книги. Така диспропорція 
у комплектуванні бібліотечних фондів була складовою політики тодішньої влади, яка використовувала 
бібліотеки як провідників своєї ідеології.  

Ідеологізацію книжкових фондів сільських бібліотек можна простежити на прикладі Полтавської 
області у 1949 – 1950 рр. Якщо загальна кількість книг в них за ці два роки зросла на 110,1 %, то за 
цей же період примірників суспільно-політичної стало більше на 151 %, а кількість творів Маркса-
Енгельса-Леніна-Сталіна зросла майже вчетверо (на 289,4 %) [7, 77; 8, 25]. 

Крім книг партійно-політичної тематики, бібліотечний фонд сільських книгозбірень поповнюва-
вся художньою літературою, основу якої складали твори, спрямовані на виховання особистості в дусі 
радянського патріотизму, готовності на самопожертву в ім’я соціалістичної Батьківщини. Про тематику 
поповнення книжкового фонду бібліотек можна судити з переліку книг, придбаних у вересні 1948 р. 
Котовською бібліотекою Дніпропетровської області. Серед нової літератури були такі книги, як ,,Молодая 
гвардия” О. Фадєєва, ,,Годы войны” Гроссмана, ,,Повесть о настоящем человеке” Б. Полєвого, ,,Анна 
Каренина” Л. Толстого, ,,Жизнь Матвея Кожемякина” М. Горького, ,,Огонь” А. Барбюса, ,,Былое и думы” 
Герцена [98, 4]. Тоді ж Гадяцька районна бібліотека Полтавської області придбала книги ,,Прапороносці” 
О. Гончара, ,,Лейтенанти” Копиленка, ,,Підпільний обком діє” Федорова, ,,Молодая гвардия” О. Фадєєва, 
,,Щоб сади цвіли” В. Сосюри [9, 1]. 

Книжковий фонд перебував під неослабним контролем. У складі Головліту (головного управ-
ління в справах літератури та видавництв) при Раді Міністрів УРСР був відділ, який згідно положення 
про свою діяльність ,,здійснював перевірку друкованих видань, що є в бібліотеках і книготоргівельній 
сітці, а також організовував вилучення в бібліотеках і книготоргівельній сітці заборонених друкованих 
видань” [10, 346]. 

За розпорядженням партійних органів та цього цензурного відомства в сільських бібліотеках 
періодично проводилися перевірки усієї наявної літератури. Так, завідувач відділу культурно-освітньої 
роботи Царичанського райвиконкому Дніпропетровської області 11 квітня 1948 р. доповідав сесії 
районної ради, що в бібліотеках району ,,книжковий фонд перевірений і приведений у відповідність з 
постановою ЦК КП (б) У. Застарілих, ідеологічно не витриманих книг в бібліотеках немає” [6, 192]. 

Щодо форм роботи, то після звільнення сіл набуло поширення листування з односельчанами – 
воїнами Червоної Армії, які воювали на фронті. Наприклад, у листах на фронт активісти бібліотеки та 
хати-читальні села Піщана Решетилівського району Полтавської області повідомляли землякам про 
сільське життя, відбудову господарства, дякували за визволення від фашистів. Одержані від бійців 
діючої армії листи-відповіді в урочистій обстановці зачитували колгоспникам [11, 70]. 

Популярними в сільських бібліотеках стали колективні читання та літературні вечори, які при-
свячувалася військово-патріотичній тематиці з обов’язковим у той час прославлянням Й. Сталіна. Ха-
рактерним щодо цього є тематика вечорів 1947 р. у Царичанському районі на Дніпропетровщині – 
,,Образ тов. Сталіна в художній літературі”, ,,Молода гвардія”, ,,Люди з чистою совістю”. Голосні читки 
проводилися за книгами ,,Панфіловці”, ,,Син полку”, ,,Від Путивля до Карпат”, ,,На першому рубежі”. 
Всього в колгоспних бригадах та ланках району впродовж року було проведено 350 голосних читань 
художньої літератури переважно таких авторів як О. Фадєєв, М. Шолохов, В. Катаєв, П. Вершигора, Б. 
Полевой [6, 192]. 

1949 р. цікаво проходили такі читання в Яцківській сільській бібліотеці Васильківського району 
Київської області. Завідувач сільською бібліотекою організував при бібліотеці актив читців у складі 22 
чоловік. Читання проводилися в бригадах, на тваринницьких фермах, а також в полі під час обідньої 
перерви. Щосуботи увечері читання проводилися в читальні, нерідко перед початком кіносеансів. Кол-
госпники з інтересом сприймали читання художньої і сільськогосподарської літератури, газетних та 
журнальних статей. Ці заходи, як і уся культурно-освітня робота, за існуючим тоді порядком погоджу-
валися з партійною організацією. 

Однією з форм роботи у повоєнні роки були читацькі конференції, що проводилися сільськими 
бібліотеками. Тематика таких читацьких конференцій, як і вся культурно-освітня робота, не виходила 
за рамки партійної ідеології і підпорядковувалася пропаганді політичної і трудової активності, агітації 
за ударну працю і виконання планів. Так, Ржищівська районна бібліотека Київської області за участю 
райкому партії підготувала і провела районну читацьку конференцію з обговорення книги І. Рябокляча 
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,,Золототисячник”. За місяць до цієї конференції книга була розіслана у всі колгоспи, де відбулися її 
колективні читання і обговорення. В цих заходах взяли участь понад 3 тисячі чоловік. На читацьку 
конференцію до райцентру з’їхався колгоспний актив району, взяли участь керівники району, прибув і 
сам автор книги [12, 427 – 428]. 

Районними бібліотеками практикувалася організація пересувних бібліотек, які обслуговували 
колгоспників безпосередньо в полі, а також в тракторних бригадах та тваринницьких фермах. Одна з 
таких бібліотек була створена в колгоспі ,,Боротьба” Великовисківського району Кіровоградської області. 
На жнивах 1948 р. нею прочитано колгоспникам книги ,,Слюсар із депо” П. Панча, ,,Російське серце” 
К. Симонова, ,,Зоя” А. Алігер [13, 4].  

У Кобеляцькому районі Полтавської області впродовж року діяло 36 пересувних бібліотек, які, 
виконуючи партійні настанови, комплектувалися переважно книгами політичної та виробничої темати-
ки. Так, основу пересувної бібліотеки колгоспу ,,Нова громада” складали така політична література, як 
книги ,,Коротка біографія Й.В. Сталіна”, ,,Короткий курс історії ВКП (б)”, ,,Квітневі тези В.І. Леніна”, 
,,Статті і промови” М.І. Калініна, ,,Про Велику Вітчизняну війну” Й. Сталіна, ,,Про становище в біологіч-
ній науці” Т. Лисенка. Іншу групу літератури складали художні книги, які пропагували радянський пат-
ріотизм та переваги колгоспного ладу.  

Значна увага приділялася суто виробничій літературі. В пересувній бібліотеці колгоспу ,,Шлях 
до комунізму” цього ж району колгоспникам пропонувалися такі книги, як ,,Конярство”, ,,Основи зоо-
технії”, ,,Агротехніка картоплі”, ,,Слесарное дело”, ,,Агротехника подсолнечника” та інша спеціальна 
література, яка мало цікавила основну масу сільського читача. 

 Незважаючи на заідеологізованість та обмежений вибір книжкового фонду, селяни тяглися до 
книги. Так, згідно читацьких формулярів колгоспниця О. Курятник із села Хітні Гадяцького району Пол-
тавської області в 1948 р. прочитала 29 книжок, а її односельчанин Т. Овчаренко – 35. Інвалід Д. Ми-
китенко з цього ж села за 20 днів прочитав 6 книжок [14, 2]. Колгоспник з хутора Каврайського 
Золотоношського району Полтавської (нині – Черкаської) області П. Марченко згідно бібліотечного 
формуляра прочитав 75 книг, колгоспниця О. Вовчанська – 34 книги.  

З метою наближення книги до сільського читача в повоєнні роки була започаткована така фо-
рма бібліотечної роботи як книгоношення, тобто доставка літератури читачам безпосередньо за міс-
цем роботи чи проживання. В Полтавській області у 1949 р. бібліотеки області з числа культурно-
освітнього активу було виділено 648 книгонош, які обслуговували 2457 читачів. Такою формою бібліо-
течного обслуговування охоплювалися переважно інваліди війни та праці, домашні господарки, а та-
кож передовики виробництва [8, 30 – 33]. Алексєєвська сільська бібліотека Нікопольського району 
Дніпропетровської області до книгоношення залучала також учнів сільської школи. Учень М. Карна-
вець, виконуючи доручення бібліотеки, прочитав для інвалідів війни 12 [14, 89].  

Крім традиційних стаціонарних форм бібліотечного обслуговування сільського населення 
впроваджувалися й інші форми, зокрема поштовий абонемент для передовиків сільського господарст-
ва та сільської інтелігенції. Однак можливості поштового абонементу були обмеженими і він не справ-
ляв суттєвого впливу на загальний рівень бібліотечного обслуговування. Так, в 1946 р. у 
Дніпропетровській області він охоплював лише 90 читачів, а в інших областях цей показник був ще 
нижчим [15, 75]. 

На поліпшення бібліотечного обслуговування колгоспників, інвалідів війни та сільської інтелі-
генції в обласних бібліотеках було започатковано заочний абонемент. 1946 р. Полтавська обласна 
бібліотека обслужила заочним абонементом 32 читачі, яким видала 58 книг, 1947 р. – 136 читачів, 
яким видала 193 книги і за 9 місяців 1948 р. обслужила вже 423 читачі, видавши їм 1263 книги. Серед 
заочних читачів Полтавської обласної бібліотеки – 68 ланкових, 16 бригадирів, 18 голів колгоспів, 7 
агрономів, 9 полеводів, 94 рядових колгоспників, 3 голови сільради, 156 чоловік сільської інтелігенції, 
в тому числі 104 учителі [15, 99-100]. 

Відтак, сільські бібліотеки почали відновлювати свою роботу, переважно на ентузіазмі їхніх 
працівників, відразу після звільнення сіл центральних областей України від окупантів. Навіть у неза-
довільних умовах і вкрай збідненого книжкового фонду сільські книгозбірні користувалися великою 
популярністю серед сільського населення, оскільки були найдоступнішим засобом задоволення духо-
вних потреб. 

У наступні роки, попри труднощі з фінансуванням, виділенням приміщень і забезпечення кад-
рами, сільські бібліотеки нарощували свій книжковий фонд і урізноманітнювали форми бібліотечного 
обслуговування населення. Крім стаціонарного книгообслуговування, сільські бібліотеки застосовува-
ли такі форм,и як пересувні бібліотеки, книгоношення, поштовий абонемент. 

Перебуваючи під ідеологічним тиском тоталітарного режиму, бібліотеки комплектувалися зде-
більшого політичною літературою та художніми творами, які возвеличували Сталіна і радянський спо-
сіб життя. Ця ж тематика була домінуючою і в читацьких конференціях, читаннях літератури та інших 
бібліотечних заходах. 
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культури і мистецтв 
 
КУЛЬТУРА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ЄВРОПЕЙЦІВ У ПЕРІОД  

ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ ХІХ СТОЛІТТЯ 
 
У статті автор розглядає культуру міжнаціонального спілкування європейців у період польсь-

кого національно-визвольного руху ХІХ ст. Особлива увага приділяється дослідженню особливос-
тей розвитку і формування політичної культури українського та польського народів, та створення 
нового політичного клімату в Європі, який був викликаний подіями 1848 – 1849 років у Польщі. 

Ключові слова: політична культура, польський національно-визвольний рух, культурні традиції, 
міфи і стереотипи, оптимізація міжнародних стосунків, зміст культури міжнаціонального спілку-
вання.  

 
In the article an author examines the cultural intercourse of Europeans in the period of Polish na-

tional liberation motion in 19 century. The special attention is spared to research the features of development 
and forming the political culture of the Ukrainian and Polish people and creation of new political climate in 
Europe, which was caused 1848 – 1849 years events in Poland. 

Key words: political culture, Polish national liberation motion, cultural traditions, myths and stereotypes, 
optimization of international relations, maintenance of culture of international intercourse. 

 
Одним із різновидів політичної культури та її суттєвою ознакою можна вважати культуру між-

національного спілкування. Як поняття остання включає сукупність норм, які регулюють відносини 
національних спільнот і окремих людей різних національностей, систему ідей і способів діяльності, 
підпорядкованих завданням поглиблення їхньої взаємодії і взаємовпливу. 

На думку українського історика І.Ф. Кураса [1, 407] рівень культури міжнаціонального спілку-
вання великою мірою залежить від історичних традицій того чи іншого народу, сповідуваної ним націо-
нальної ідеї, політичного курсу держави, а також від тих міфів і стереотипів, які склалися на буденно-
особистісному й груповому рівнях. Її зміст визначається й узаконеними нормативними вимогами, які 
регулюють взаємини між людьми різних національностей, і моральними нормами, що склалися в про-
цесі повсякденного спілкування, і стилем поведінки окремих людей і етнічних спільнот, їхніми діями, 
спрямованими на оптимізацію (або, навпаки, на дезорганізацію) міжнародних стосунків. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою визначити культурні традиції міжнаціонального 
спілкування європейців, які склалися в період польського національно-визвольного руху ХІХ ст. Власне, 
це відкриває можливості для здійснення порівняльного аналізу тих умов, у яких відбувалося форму-
вання політичної культури українців та інших народів Європи в зазначений період. 

Об’єктом дослідження виступає політична культура українського народу в період польського 
національно-визвольного руху (історико-культурологічний аспект). 

                                                 
 Гавеля Б. Р., 2008 
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Предмет дослідження – культура міжнаціонального спілкування європейців у період польського 
національно-визвольного руху ХІХ століття.  

Значний внесок у розвиток теоретичних засад формування політичної культури сучасного 
українського суспільства зроблено такими дослідниками, як С.Д. Гелей, С.М. Рутар, Ю.І. Губенко.  

Дослідженню питань формування політичної культури сучасної молоді присвятили свої праці 
такі вчені, як В. Бебик, М. Головатий та В. Ребкало. 

Вченими П.М. Сас, Л.Г. Івановою, П. Кулаковським, Л.П. Нагорною та Б. Цимбалистим дослі-
джуються окремі історичні періоди в формуванні і розвитку політичної культури українців, які не охоп-
люють доби польського національно-визвольного руху ХІХ століття.  

Методологічно-світоглядний аналіз формування політичної культури українців здійснюється 
такими дослідниками, як В. Андрущенко, Л.Г. Губерський, В. Лісовий, О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко, 
І.С. Дзюба, К.М. Лемківський, Ф.М. Кирилюк, В.А. Потульницький, М.Ф. Юрій.  

Вчений О.П. Міщенко досліджує питання формування і розвитку політико–правової системи 
Польщі в період від Шляхетської республіки до ІІ Польської республіки. 

Вивченню питань ментальності і феномена політичної культури української нації присвячують 
свої дослідження О.М.Рудакевич та М.С. Гутор. 

Творчим колективом інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського 
НАН України досліджувалися питання українсько-польських культурних відносини ХІХ-ХХ століття. 

У своєму дослідженні автор спирався на праці вчених М. Волинського, Т. Ліпінського, Т. Епсзтена, 
Д. Фійалека, В. Земковича, А. Рашуби, Т. Василевського, T. Кравчука, Ф. Сузун, Ю. Губенко, Л. Іванова, 
В. Тимофієнка, П. Саса, О.Федорука, Лавіса та Рамбо, Дж. Гіасона, П. Гончарука, О. Путро, Л. Леоніда, 
І. Кураса та інших авторів∗.  

Однак особливості розвитку і формування політичної культури українського народу в контексті 
польського національного визвольного руху ХІХ століття (історико-культурологічний аспект) спеціаль-
но не розглядались. 

У ХІХ ст. в Україні виникає багато різних політичних течій і напрямів, які уявляли собою складну 
гаму суспільно-політичних відносин, різноманітних інтересів і потреб, політичних намірів та прагнень. 
В своїх ідеях ці течії і напрями відображували суть класової боротьби, національних і релігійних відно-
син, боротьбу за державну владу. Значний вплив на ці процеси мали політичні настрої, які сформува-
лися серед українців під впливом польського національно-визвольного руху ХІХ століття.  

В світовій історії мають місце досить неоднозначні оцінки ролі царської Російської імперії, а також і 
Наполеонівської Франції на шляху здобуття європейськими народами власної свободи і пробудження 
національної самосвідомості.  

На думку вченого із Кембриджського університету Дж. Х. Гіасона, у період з 1812 – 1815 рр. 
для політичних настроїв європейців характерним було підносити Росію, як рятівницю Європи від тирана. 
Але так саме швидко її почали оцінювати як спадкоємницю міцності Наполеона [2]. 

У “Історії ХІХ століття” за редакцією Лавіса та Рамбо [3, 5–6] знаходимо таку характеристику 
наполеонівської Німеччини та визначення ролі великої армії Наполеона у пробудженні національної 
самосвідомості німців: «Період з 1800 по 1813 рік виступає для Німеччини як епоха глибоких перетво-
рень. Стара імперія руйнується, старі політичні форми зникають, народи збираються у порівняно об-
межену кількість королівств та герцогств, по землі…віє новим духом, й великі пориви пристрастей та 
сподівань оволодівають людьми; горизонт розширюється, пробуджується думка, і шляхом проходження 
французьких військ розповсюджуються ідеї свободи і рівності…Однак мало-помалу крайнощі і насилля 
Наполеона позбавляють його загальних симпатій…Не зважаючи на це, справа його переживає його 
владу: багато із створених ним держав продовжують існувати у тому виді, якого він їм надав, народи 
виходять з його рук з більш ясним усвідомленням своїх потреб і своїх прав, і в новій Німеччині Європа 
вже не знаходить Священної Римської імперії німецької нації».  

Після свого першого поділу, Польща тримала у васальній залежності Пруссію, рятувала від 
турецького султана Австрію та володіла своєю російською частиною. Однак багато польських патріо-
тів вважало для себе за краще емігрувати, ніж бути під владою іноземних загарбників, і запропонувало 
свої послуги французькій революції. 

Полякам, які супроводжували велику армію Наполеона в її наступальному русі, згодом суди-
лося й разом з нею відступати: до Литви, до великого Герцогства, до Німеччини. Якщо у них ще й були 
певні ілюзії стосовно прагнень Наполеона, вони остаточно їх втратили, коли він пішов далі Смоленська. 
Якби у нього дійсно були наміри відновити їхню вітчизну, йому залишалося лише ствердитися тут та 
організувати їм армію. Тим самим він наніс би страшенного удару могутності Росії й створив би у тилу 
Німеччини та Австрії васальну державу, сприяння котрої було б забезпечено у будь-який час. Однак 
він захопився міражем Москви і у своїй загибелі потягнув за собою поляків. Генерал Кропинський тоді 
пророкував, що Наполеон не схотів тоді створити Польщу, коли міг це зробити; тепер він, можливо, й 
хотів би цього, так не може. Австрія не виявляє підтримки, німці хочуть скинути його; а нас буде віддано 
у жертву іноземцям. Слова ці є лише коментарем до того, що незадовго до цього писав з Америки своїм 
співвітчизникам Костюшко: “Я не знаю чому, незважаючи на симпатію між французами і поляками, фран-
цузи завжди кидають нас у найбільш рішучі моменти” [3, 37-38]. 

Історія  Гавеля Б. Р. 
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Як відомо, долю Варшавського герцогства після остаточної поразки Наполеона в Європі вирішив 
Віденський конгрес країн-переможниць. Згідно з його заключним актом, підписаним 9 червня 1815 р., 
відбувся новий поділ польських земель. Більша частина Варшавського герцогства відходила до Росії 
під назвою Королівства Польського. Інші частини Польщі відійшли до Пруссії, Австрії або перебували 
під контролем трьох держав.  

Незважаючи на поразку Наполеона у війні та його зраду загальним інтересам, поляки великої 
армії все рівно залишилися відданими своєму вождю. Ні в одній країні Європи наполеонівська легенда 
не була такою живучою, як у Польщі. Дітям давали ім`я Наполеон, поети оспівували його. По суті, ге-
роєм Пана Тадеуша Міцкевича виступає Наполеон, – відновлювач Польщі. Близько 1840 р. одна з міс-
тичних сект зробила з Наполеона месію, що котра має відродити світ. Міцкевич проповідував культ 
месії у своїх лекціях в College de France. Коли після державного перевороту 2 грудня 1851 р. на троні 
Франції з`явився племінник імператора, коли він став поводити себе зухвалим чином по відношенню 
до Росії, коли він зробив своїм міністром поляка, позашлюбного сина Наполеона І, багато поляків на-
вернулися до нього і вірили, що на цей раз настав справді доленосний час [3, 40].  

Поділену й поневолену Польщу протягом більше як півстоліття (від початку ХІХ ст. до середи-
ни 60-х років) неодноразово охоплювали революційні настрої і великі національні повстання. Голо-
вною вимогою польського визвольного руху було відродження незалежної Польщі й об`єднання її 
розрізнених частин. Цей рух мав загальнонаціональний характер, хоч і не всі верстви польського сус-
пільства брали в ньому однакову участь.  

У 1821–1826 рр. в Україні існувало Польське патріотичне товариство на чолі з Валеріано Лука-
чевським, Маврицієм Мохнацьким та ін. Товариство мало за ціль відновлення незалежної Польської 
держави на основі Конституції 3 травня 1791 р. Як зазначає український історик П.С. Гончарук [4, 399–
400], програма Патріотичного товариства передбачала не лише національне визволення Польщі, по-
валення самодержавства, скасування кріпосного права, а й об`єднання українського та польського 
руху в єдине русло під гаслом «За нашу свободу». «Співдружність польського народу» на думку вче-
ного одержала поразку тому, що була далекою від селянських та міських низів, у неї були відсутні не-
залежні зв`язки з українським народом. 

Але знаковою в діяльності цього товариства виявилась спроба сформувати культуру міжнаціо-
нального спілкування через об`єднання спільних зусиль у боротьбі за звільнення польського народу 
від російського гніту та соціального деспотизму.  

Листопадове повстання 1830–1831 рр. тривало десять місяців. Протягом восьми з них – з кінця 
січня до початку жовтня 1831 р. – поляки відчували себе вільним народом, хоча жодна з європейських 
країн не визнала незалежності Польської держави. Незважаючи на те, що це повстання нічого не змі-
нило у внутрішньому становищі польського народу, воно мало велике міжнародне значення. Листопа-
дове повстання підривало лад, запроваджений Віденським конгресом, сприяло розвиткові 
національно-визвольного й демократичного руху в багатьох країнах Європи.  

На те, що образ Росії в очах європейців надзвичайно погіршився, безперечно, вплинули й оцінки 
тих 10 000 поляків, які емігрували на Захід після повалення повстання 1830–1831 рр. [5]. Тисячі польсь-
ких вояків виїхали до Пруссії та Австрії. Емігрували також члени Національного уряду, депутати сейму, 
письменники, журналісти, студенти, середня та дрібна шляхта, ремісники і селяни. Щоб якось змінити 
суспільну думку на краще, Микола І оголошує наприкінці 1831 р. амністію, що дозволяє біженцям по-
вернутися на батьківщину. Однак ця амністія не поширювалася на політиків [6, 354].  

Польські борці за свободу ставилися до царської імперії не просто як до політичного супротив-
ника, а як до втілення зла. Зіткнення між націями було дуже сильним. На морально-психологічному 
рівні воно виявилося в тому, що набуло метафізичного забарвлення [7]. Тим самим у європейців фор-
муються нові міфи й стереотипи в ставленні до офіційної влади. 

У березні 1848 р. спалахнула революція у Франції, у квітні – в Австрії. 16 квітня імператор Ферди-
нанд І скасував панщину, 25 квітня проголосив конституцію. Як зазначає український історик О.І. Путро 
[8, 31], в цей період революція тільки починалася – вона переростала в розвал імперії. Почалося повстання 
італійців та угорців, спрямоване на боротьбу за національну незалежність, слов`яни імперії прагнули 
до федеративного устрою. Ліберальний захід, особливо Англія і США, вітали поляків і надто Кошута, 
який був із тріумфом зустрінутий у Лондоні після поразки революції і жив на запрошення американсь-
кого уряду і США. І. Кошут, і Міцкевич побували в Стамбулі – Туреччину європейські ліберали розгля-
дали як антиросійську силу. 

Відтак, революція 1848 р., незважаючи на її поразку, створює в Європі новий політичний клімат. 
Події 1848–1849 рр. викликали надзвичайну політизацію мас, коли не звертати увагу на суспільну думку 
було вже неможливо. 

Пореволюційний уряд, у тому числі диктаторський, старалися проводити “популярну” політику. 
Як зазначає у своїй праці західний історик Леонід Люкс [9], царська російська імперія була вже досить 
непопулярною в очах європейської спільноти. Тому європейський уряд прагнув позбавитися від пере-
житків патріархального устрою у своїх країнах, найважливішим гарантом котрого виступала Росія. У 
своїх висновках дослідник спирається на праці як прибічників революції, так і самодержавства.  
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Один із захисників російського самодержавства, поет Федір Тютчев писав, що в Європі існує 
дві сили – Росія та революція: життя однієї з них є смертю для іншої. Від кінцевої боротьби, котру вони 
почали, на століття залежить майбутнє політики і релігії людства [10, 32].  

Співвідношення сил у тогочасній Європі прибічники революції характеризували так само як і 
Ф. Тютчев. 1853 р. Ф. Енгельс писав про те, що Росія – переконаний підкорювач націй, і вона ним була 
увесь вік, поки великий рух 1789 р. не створив їй небезпечного супротивника. Із цієї епохи на європей-
ському континенті фактично існували лише дві сили: з одного боку, – Росія з її абсолютизмом, а з ін-
шого – революція [11]. 

Це було протистояння двох непримиренних сил, що згодом спричинило розгортання різних 
форм міжнаціональних конфліктів. Фактично боротьба проти Росії, як найміцнішого оплоту революції, 
була однією з найважливіших вимог революції, що відбулася в Європі в 1848 р. [9]. Однак справа до 
такої боротьби не дійшла. У працях Л. Немієра підкреслюється [12, 13], що для того, щоб успішно по-
бороти Російську імперію в її ролі головної опори старого порядку в Європі, революція мала розвинути 
відповідні універсальні принципи та геополітичну стратегію. Однак цього не було зроблено. 

В історичній літературі можна знайти визначення 1848 р. як року тріумфу національного егоїз-
му. Це пояснює, чому саме в той період, який був відзначений загальноєвропейським пробудженням 
національної самосвідомості, на жаль, конструктивного міжнаціонального діалогу не відбулося. Ось 
один із прикладів. 

Перший міністр іноземних справ тимчасового уряду, створеного в Парижі наприкінці лютого 
1848 р., А. Ламантин ні в якому разі не хотів піддаватися ризику війни через Польщу. 27 березня 1848 р. 
він оголосив, що всі люблять Польщу, Італію та інші пригноблені народи, однак найбільше ми любимо 
Францію, в чому відверто виявив власний національний егоїзм. 

Для Німеччини, у свою чергу, виступити за незалежність поляків означало не лише підпасти 
під ризик ускладнити міжнародні відносини, а й примиритися з територіальними втратами. Коли це 
було усвідомлено, піднесене ставлення німецьких революціонерів до поляків відразу згасло. Адже те, 
до чого вони прагнули, була не лише свобода, але й значною мірою досягнення національної могутно-
сті. Так, у ході дебатів у Польщі в Паульскірхе більшість депутатів висловилися за “здоровий народний 
егоїзм”, а фактично проти Польщі.  

За польську незалежність й тим самим за революційну війну проти Росії виступали лише ради-
кальні ліві, до того ж і в Німеччині, й у Франції. Вони підтримували позицію відомих аристократів, полі-
тиків і керівників польського повстання, заможних поміщиків, що згуртовувалися навколо князя 
А. Чарторийського, і вважали, що змагання за незалежність поновляться в разі війни західних країн з 
Росією і поразки царату в ній. Однак їхнім вимогам не судилося здійснитися.  

В Україні вищі стани суспільства: аристократія та пани висловлювали свою офіційну позицію 
через підтримку Російського царського уряду. Разом з тим, російська влада прийняла досить жорстоку 
позицію й свідомо прагнула поглибити українсько-польську неприязнь та ворожнечу, тим самим зали-
шаючи за собою імперське право управляти ними як підданими його величності імператора-
самодержця. 

Незважаючи на це, січневе повстання 1863-1864 рр. охопило не лише майже все Королівство 
Польське, а також частину Литви, Білорусі та України. Національний уряд створив центральні і місцеві 
органи управління, запровадив податок, організував друкування повстанської преси, вирядив своїх 
представників до західноєвропейських країн для переговорів щодо надання повстанцям допомоги, а 
також закупівлі зброї. 

Європейська громадськість підтримала поляків – до Польщі приїздили добровольці з Угорщини, 
Італії, Франції, Німеччини, Чехії. Однак уряди Франції, Англії і Австрії обмежилися дипломатичними 
демаршами на адресу Петербурга. Імператор відхилив вимоги цих держав про надання Королівству 
автономії і відмовився обговорювати з ними внутрішні справи Росії. 

У середині 60-х років ХІХ ст. в польському визвольному русі завершився період великих націо-
нальних повстань, незважаючи на те, що польському народові так і не вдалося відновити незалеж-
ність своєї країни.  

Слід зробити висновок про те, що європейські народи, вносячи у політичну протидію певні 
елементи культури міжнаціонального спілкування, створили позитивні умови для формування власної 
політичної культури і вироблення ненасильницьких форм комунікації. 

По-перше, це стосується їхніх дій, спрямованими на оптимізацію міжнародних стосунків, а саме: 
співпраці між різними (переважно інтернаціональними за складом) організаціями, створеними з метою 
сприяння розвиткові національно-визвольного й демократичного руху в багатьох країнах Європи; ак-
тивної підтримки європейською громадськістю поляків; перших спроб Національного уряду (що діяв на 
території Королівства Польського під час січневого повстання 1863-1864 рр.) створити центральні і 
місцеві органи управління, запровадити податок, організувати друкування повстанської преси та здійс-
нити активну співпрацю з представниками прогресивної громадськості західноєвропейських країн щодо 
надання повстанцям допомоги. 

По-друге, міфи і стереотипи, які склалися на буденно-особистісному й груповому рівнях у єв-
ропейських народів в період польського національно-визвольного руху ХІХ ст., також досить яскраво 
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відбили ті можливості, що закладені у здійсненні політичної пропаганди, спрямованої на оптимізацію 
(або, навпаки, на дезорганізацію) міжнародних стосунків. Формування політичної культури європейських 
народів безумовно відбувалося під впливом цих важливих факторів, без урахування яких неможливо 
здійснювати історико-культурологічний аналіз умов формування політичної культури українського на-
роду цього періоду.  

По-третє, зміст культури міжнаціонального спілкування періоду польського національно-
визвольного руху ХІХ ст. великою мірою визначається й узаконеними нормативними вимогами, які ре-
гулюють взаємини між людьми різних національностей. Так, у 1848 р. складна політична ситуація, що 
була зумовлена тиском революційних сил, змусила прусський уряд піти на поступки польським повс-
танцям, і дозволила сформувати у великій Польщі власне самоврядування і збройні загони під прово-
дом Л. Мерославського. 

І по-четверте, що стосується поведінки окремих людей, представників різних європейських на-
родів. Вони утворили справжній демократичний табір активістів, які виступали за підтримку свободи і 
демократії в Європі.  
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АЛБАНО-СЕРБСЬКИЙ МІЖЕТНІЧНИЙ КОНФЛІКТ У КОСОВО 

 
У статті аналізуються основні причини та етапи албано-сербського міжетнічного конфлікту 

в провінції Косово, який завершився відокремленням провінції і призвів до проголошення її незалеж-
ності, що стало прецедентом у сучасному світі.  

Ключові слова: незалежність, міжетнічний конфлікт, титульний етнос, суверенітет, воєнні 
дії, статус провінції. 

 
In the article analysed principal reasons and stages of the Alban-Serbian conflict in the province of 

Kosovo, which was completed the separation of province and resulted in proclamation of its independence, 
that became a precedent in the modern world. 

Key words: independence, conflict, title etnos, sovereignty, military operations, status of province. 
 
Проголошення незалежності Косово, яке відбулося 17 лютого 2008 р., стало наслідком затяж-

ного міжетнічного конфлікту між сербською меншістю та албанською більшістю, яка населяла автоно-
мний край. Поєднання демографічного, етнічного, релігійного та історичного чинників створили той 
конфліктний потенціал між албанцями, кількість яких становить понад 90% у провінції, та сербами. 
Згідно з опитуваннями 2007 р., частка албанців становила 92%, сербів – 5%. Подібна міжетнічна дис-
пропорція не була головною причиною конфлікту. Однак наявність федеративної влади з боку сербів, 
які були нетитульною спільнотою провінції і породила цей конфлікт. 

Адже нетитульний етнос повністю домінував в політичній, культурній та історичній сферах 
життя Косова. Албанці вимагали врахування їх потреб, як домінуючого в краї етносу. У відповідь сер-
би вдавалися до силових, репресивних дій. Вони змусили косовських албанців вийти з під контролю 
Белграду і вимагати незалежності. В той час, як об’єктами дискримінації з боку Белграду були косо-
вські албанці, самі вони обрали об’єктом дискримінації сербську меншину на своїй території. Саме 
зіткнення історичного права сербського етносу на територію краю та етнічного права албанського ет-
нічної спільноти й стало причиною міжетнічної боротьби на території провінції. 

Претензії сербів на край Косово і Метохія ґрунтуються на принципах історичного права. Алба-
нці, у свою чергу, наполягають на перевазі етнічного права, хоча також намагаються підвести під свої 
домагання історичну основу. Албанці використовують назву Косова для позначення всієї території Ко-
сова і Метохії. Серби ж наполягають на подвійному означенні провінції, оскільки історична область 
Косово охоплює лише територію Косового поля й округу, а Метохія лежить на захід до кордонів з Ал-
банією. У перекладі з сербської “Косово” означає “чорний шпак”, а “Метохія” – “церковний наділ”. Ал-
банці – мусульмани і намагаються викреслити з назви краю натяк на християнське минуле, попри те, 
що саме на території Косова перебувають найдревніші православні святині Сербії. 

Протистояння між сербами та албанцями розпочалося з суперечки навколо історичного мину-
лого краю. Сербська сторона, зокрема директор Історичного інституту Сербської академії наук С. Тер-
зич, вважає загальновизнаним, що області Косово і Метохія ніколи не знаходилися в складі якої-
небудь албанської держави, а з XII ст. входили в середньовічну сербську державу", з тих пір у євро-
пейській науці відомі як історичні області Сербії". В Албанії, навпаки, вважають, що Косово "є терито-
рією з автохтонним іліро-албанським населенням, що не тільки постійно проживало там, у різні 
історичні періоди, але і становило більшість жителів", що, "незважаючи на навалу на Косово в IX-XI ст. 
слов'ян і його входження в болгарські і сербські державні структури, албанці все-таки залишилися на 
своїх землях, успішно опираючись процесу слов'янізації" [1]. 

На початку ХХ ст. в результаті балканських воєн 1912-1913 рр. більша частина території Косо-
ва увійшла до складу Сербії. Але під час 1-ї Балканської війни албанці воювали на боці турків, які у 
результаті війни втратили майже всі свої балканські володіння. Сербські війська зайняли всю терито-
рію Косово. За військами прийшли сербські селяни. Сербський уряд не йшов на жодні поступки з при-
воду Косова та Метохії, вважаючи їх "святою землею" сербського народу, і обидві області відійшли до 
Сербії. Деякі дослідники вважають, що передача Косова була обґрунтована наступним фактором: іс-
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торичним правом на територію, де знаходився центр Сербської церкви і тим, що етнічний баланс на 
користь сербів був порушений штучно. Дослідники вважають, що саме тривале турецьке панування на 
Балканах є першоосновою албано-сербського міжетнічного протистояння. Серби бачили в албансь-
кому заселенні Косова продовження турецької окупації. Вони вважали, що Косово завжди було окупо-
ваною частиною Сербії. Але коли було відновлено сербське панування над Косовим, для албанців 
край став у свою чергу окупованою частиною Албанії. Так Косово стало майданчиком боротьби двох 
націоналізмів: албанського та сербського. 

У той же час була утворена незалежна Албанська держава. Той факт, що більше половини ет-
нічних албанців залишилося за межами Албанії сприяв загостренню албано-слов'янських суперечнос-
тей у регіоні. Крім того, територіальні зміни стали початком нового витка етнічних міграцій: у Косово 
почали переселяться серби з інших районів, що заохочувалося урядом Сербії, а частина албанського 
населення емігрувала за межі країни. Після Першої світової, Косово увійшло до складу Королівства 
Сербів, Хорватів та Словенців (з 1929 р. – Югославія), але офіційно кордон Королівства СХС з Алба-
нією не був визнаний до 1926 р. В Косово з'явився нелегальний іредентистський Косовський комітет, 
який мав на меті підготовку для возз'єднання з Албанією. Він отримував моральну і матеріальну під-
тримку як від фашистської Італії, так і від Комінтерну. Для фашистської Італії Албанія була основним 
інструментом експансії на Балкани, основною перешкодою для якої було Королівство СХС. 1921 р. 
Косовські албанці звернулися в Лігу Націй з вимогою об'єднати Косово з Албанією, наголошуючи, що з 
1918 р. сербами було вбито 12 тис. албанців. Але їх вимога була відхилена. 

Політика Югославії у відношенні косовських албанців була шовіністичною. Найбільш пошире-
ним способом експансії сербів на територію Косова була переселенська діяльність. З’явилися закони 
про колонізацію південних районів Югославії, які гарантували переселенцям надання 50 га землі, без-
коштовний переїзд до місця поселення, звільнення протягом трьох років від податків. Земельний фонд 
формувався за рахунок державної і церковної власності, покинутих приватних маєтків і володінь ал-
банців, яких експропріювали під приводом відсутності в хазяїнів прав на володіння землею. У резуль-
таті двох хвиль колонізації 1922-1929 рр. і 1933-1938 рр. близько 11 тис. сербських і чорногорських 
родин зайняли більш 120 тис. га землі. В аграрній комісії, відповідальний за колонізацію Косово, за-
значали, що в деяких районах на півночі краю етнічний склад змінився, і слов'янські поселення з'яви-
лися там, де 1913 р. не було жодного серба [2].  

Попри етнічний антагонізм до 1941 р. практично немає свідчень збройного протистояння між 
сербами й албанцями в Косово. Але влада Югославії, колонізуючи край, не асимілювала албанців і 
цим самим припустилася фатальної помилки у своїй етнонаціональній політиці. Албанці мали право 
на освіту рідною мовою, мали власні початкові релігійні школи. В такий спосіб албанська етнічна мен-
шина збереглася, хоча і зазнавала утисків та дискримінації. З початком Другої світової війни в процесі 
розчленовування югославської держави велика частина Косово і Метохії ввійшла в створену Італією 
«Велику Албанію» і керувалися італійським намісником з Тірани [3]. У період фашисткою окупації ал-
банські збройні формування розгорнули боротьбу за вигнання сербів з території краю. 

За сербськими оцінками, від 10 до 40 тис. сербів було вбито, від 70 до 100 тиc. були змушені 
залишити Косово. 1944 р. територія краю була звільнена і знову ввійшла до складу Югославії. За Кон-
ституцією Федеративної народної республіки Югославія 1946 р. було утворено Соціалістичний авто-
номний край Косово і Метохія в складі Соціалістичної республіки Сербія. Уряди Югославії та Албанії 
наприкінці війни стояли на позиції, що Албанія повинна об'єднатися з Югославією, що дозволило б 
зняти питання албанської національної меншини в Югославії. Це одночасно покінчило б із традицій-
ною нетерпимістю і конфліктами між сербами й албанцями. І, щонайважливіше, дало б можливість 
приєднати значну і компактну албанська меншину до Албанії як до окремої республіки в складі юго-
славо-албанської федерації. 

Власне, доля та статус Косово у складі Югославії цікавила Й. Тіто набагато менше, ніж ство-
рення балканської федерації. Тому за конституцією 1946 р. Косово не одержало статусу республіки, 
оскільки це могло стати причиною невдоволення сербів. Після війни керівництво Югославії нічого не 
зробило для відновлення колишньої етнічної структури Косово. Навпаки, Тіто, сподіваючись на вхо-
дження до складу Югославії Албанії, заохочував переселення в Косово албанців і, навпаки, обмежу-
вав можливості для повернення сербського населення. Вже 6 березня 1945 р. була прийнята 
постанова "Про тимчасову заборону повернення колоністів у місця їхнього колишнього проживання" у 
Македонію, Косово та Метохію. Ідея федерації довго залишалася для Й. Тіто актуальною і він продов-
жував робити кроки для зближення двох країн. У 1946-1947 рp. було укладено 46 договорів, що фак-
тично встановлювали єдину економічну політику Албанії і Югославії. Але згодом ці стосунки суттєво 
зіпсувалися. 

Незважаючи на поступове розширення автономії Косова, серед албанського населення поси-
лювалося прагнення самостійності й орієнтація на режим Енвера Ходжі в сусідній Албанії. 1968 р. в 
провінції прокотилася хвиля виступів албанських радикалів. У 60-ті роки косовські албанці активізува-
лися: вони влаштовували провокації і диверсії. У 1968 році у краю відбулися масові виступи націоналі-
стично налаштованої албанської молоді з гаслами «Геть сербських пригноблювачів!». У цій атмосфері 
відбувся візит Й. Тіто до Косово 1967 р. і пленум ЦК СКЮ, які ознаменували поворот у політиці СФРЮ 
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стосовно Косово [4]. Югославський уряд узяв курс на глибоку інтеграцію албанського населення в 
СФРЮ і створення лояльної албанської еліти. Конституція СФРЮ 1974 р. закріпила цю тенденцію. Во-
на надала Косово і Методії статус соціалістичного автономного краю і безпрецедентні повноваження. 
У результаті 1974 р. автономія Косова була істотно розширена. Край одержав свого представника в 
складі Президії Югославії з правом вето, албанська мова стала однією з офіційних, з’явилася можли-
вість створення албанських середніх і вищих навчальних закладів.  

Фактично Косово одержало всі повноваження республіки за винятком права відокремлюватися 
від Сербії. Однак, як і раніше, залишалося автономним краєм у складі Сербії. Косовські албанці вва-
жали, що здобутих повноважень недостатньо і Косово має стати сьомою республікою СФРЮ, а алба-
нці отримати статус державотворчої нації, деякі вимагали об'єднання з Албанією.  

1971 р. були формально нормалізовані відносини СФРЮ з Албанією, що дозволило посилити 
вплив Албанії на ситуацію в Косово. Розпочалася трансляція албанських телепрограм на територію 
краю, укріпилися культурні і освітні зв'язки. Крім того, тривала досить значна міграція албанців у Косово. 
Криза югославської федерації після смерті Й.Тіто в 1980 році призвела до ще більшого загострення 
албано-сербського протистояння в Косові. У 1981 році в краї відбулися масові студентські маніфеста-
ції з вимогою надати Косову статус повноправної республіки в рамках Югославії. Вони завершилися 
кривавими зіткненнями і були придушені федеральними військами. Почастішали зіткнення на етнічно-
му ґрунті, албанський національний рух радикалізувався, а серед сербів посилилися антиалбанські 
настрої. 1986 р. було опубліковано перший маніфест сербської інтелігенції, який закликав до деалба-
нізації Косова. 

Сербо-албанське міжетнічне протистояння загострилося після приходу до влади в Югославії 
Слободана Мілошевича 1988 р. Він, використовуючи націоналістичну риторику, зміг завоювати широку 
популярність серед сербського населення в умовах розпаду Югославії. 1989 р. в Сербії відбувся ре-
ферендум, який затвердив нову конституцію. Вона радикально урізала автономію національних країв. 
Косовські албанці бойкотували референдум. За його результатами у Косовому було розпущено пар-
ламент, припинилося мовлення державних радіо і телевізійних станцій албанською мовою, в освітніх 
установах припинилося викладання албанською мовою. Почалося звільнення албанців з державних 
структур. Косовські албанці відповіли масовими страйками, акціями протесту, етнічними зіткненнями. 
1990 р. в Косово було введено надзвичайний стан. Проте прагнення албанців до самовизначення зро-
стало.  

1991 р. було проголошено створення незалежної республіки Косово, а потім проведено несанк-
ціоновані вибори. Почалося формування збройних формувань, які 1996 р. об’єдналися в Армію звіль-
нення Косова. У краю розгорнулася партизансько-терористична війна, жертвами якої стали сотні 
мирних сербів, чиновників і військових Югославії. Спочатку боротьбу із повстанцями проводили лише 
міліцейські підрозділи, але 1998 р. до воєнних дій долучилася югославська армія. Війна супроводжу-
валася масовими репресіями, вбивствами мирних жителів і етнічними чистками з обох боків конфлікту. 
Тисячі мешканців Косова були убиті, близько півмільйона, в основному албанців, залишилося без даху 
над головою. В свою чергу, албанські військові руйнували пам’ятники православної культури, виганя-
ли з домівок і вбивали десятки тисяч сербів. Оскільки албанці Косова – мусульмани, а серби право-
славні, деякі експерти схильні розглядати цей конфлікт не через міжетнічну, а міжрелігійну призму, 
призму боротьби між ісламом і християнством. 

1999 р. у воєнні дії втрутилося НАТО: югославські міста та військові об’єкти зазнали бомбар-
дувань. У результаті сербський уряд був змушений погодитися на введення в Косово військового кон-
тингенту НАТО і перехід краю під керівництво ООН. Отже, з 1999 р. Косово та Метохія перебувають 
під протекторатом військ НАТО (KFOR) та адміністрації ООН. За цей час відбулися вибори до парла-
менту Косово, мандати в якому розподіляються за етнічною ознакою: етнічним албанцям належить 
100 місць з 120, інші зарезервовані за національними меншинами, у тому числі 10 — за сербами. Однак 
серби проігнорували вибори, наполягаючи на тому, що для волевиявлення не було створено необхідних 
умов. 2004 р. мав місце черговий конфлікт між сербами та албанцями, який супроводжувався кровопро-
литтям, погромами, руйнуванням православних храмів і монастирів. Спочатку під контролем тимчасової 
адміністрації місії ООН знаходилися все життя краю: міліція і система правосуддя, цивільна адмініст-
рація, але поступово функції внутрішнього управління було передано органам влади Косова [5]. 

Так не могло тривати вічно, зі статусом провінції необхідно було щось вирішувати. Спочатку у 
Косові світове співтовариство намагалося застосувати формулу «стандарти до статусу», яка вимагала 
спочатку досягнення консенсусу між усіма політичними силами й етнічними групами і лише після цього – 
визначення статусу краю. Ця політика, однак, не призвела ні до повернення в край сербів, ні до припи-
нення насильства. У жовтні 2005 р. Рада безпеки ООН висловилася за початок переговорів про статус 
краю. Росія виступила проти встановлення конкретних термінів врегулювання, як і Сербія. Було погоджено 
три основних принципи переговорів: Косово не може повернутися під управління Сербії, не може бути 
розділене і не може бути приєднане до іншої держави. Главою міжнародних посередників з врегулю-
вання проблеми Косова було призначено колишнього президента Фінляндії Марті Ахтісаарі. Перего-
вори про статус Косова між сербами і косовськими албанцями почалися 20 лютого 2006 р. у Відні за 
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його посередництвом. Албанська позиція полягала у вимозі надати Косову повної і беззастережної 
незалежності [6].  

Сербія розраховувала зберегти хоча б формальний контроль над Косово і наполягала на тому, 
щоб косовським сербам у місцях компактного проживання було надане самоврядування в питаннях 
охорони здоров'я, освіти, юридичної і соціальної служби, а також питаннях безпеки. Однак в цьому 
етнополітичному конфлікті вирішальну роль відіграла геополітика: Європа та США впродовж перего-
ворів підтримували косовське прагнення до незалежності. В результаті 17 лютого 2008 р. парламент 
автономного краю Сербії Косово та Метохія в односторонньому порядку оголосив про незалежність 
республіки Косово від Сербії. Сербія не визнала цієї новоствореної держави. Не зробили цього й дер-
жави, які мають на своїй території прецеденти міжетнічних конфліктів, які в перспективі теж можуть 
завершитися відокремленням територій та порушенням суверенітету. На пострадянському просторі 
йдеться про Азербайджан, на території якого діє невизнана Нагірно-Карабаська республіка, як наслі-
док міжетнічного вірмено-азербайджанського конфлікту у Нагірному Карабаху, а також про Грузію, якій 
загрожує відокремлення Абхазії та Південної Осетії за активного сприяння Росії. 

Проголошення незалежності Косово стало прецедентом у сучасному світі. Міжетнічний конфлікт 
завершився відокремленням провінції. На боці косовських албанців був не лише етнічний фактор – 
92% населення краю – етнічні албанці, а й військова потужність НАТО та зацікавленість Європи у послаб-
ленні Сербії [7]. 
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МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ  

В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬСТВА 
 
У статті з’ясовано сутність понять комунікація і масова комунікація. Висвітлено основні 

аспекти впливу масової комунікації на політичну свідомість, політичну соціалізацію особистості, 
політичну культуру, громадську думку та на формування громадянського суспільства. Показано 
важливість комунікаційної складової при ухваленні політичних рішень. 

Ключові слова: масова комунікація, засоби масової інформації, політична свідомість, полі-
тична культура, політична соціалізація, громадська думка, громадянське суспільство. 

 
The article deals with the notion of communication, especially muss communication. The aspect of 

the influence of muss communication on political consciousness, political socialization of the person, political 
correctness, society’s mind and on the civil society are revealed. The importance of the communicative part 
in during the acceptance of political is shown.  

Key words: muss communication, muss-media, political consciousness, political correctness, political 
socialization, society’s mind, civil society. 

 
У сучасному світі, де інформація постає як основна цінність, питання про роль і місце засобів 

масової комунікації в соціально-політичній структурі суспільства є наріжним як для теоретиків – полі-
тологів, соціологів, правознавців, психологів, так і для практиків – політиків, журналістів, керівників 
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мас-медіа. Масова комунікація значною мірою опосередковує функціонування сучасної символічної 
культури, певним чином її диференціюючи, повідомляючи їй особливі принципи та зразки взаємодії 
значень та знаків, цінностей та символів, припускаючи існування досить різних за складом текстів, які 
знаходяться між собою в досить заплутаних відносинах паралельного існування. Але все-таки мас-
медіа є невід’ємним чинником сучасного людського існування взагалі і культури зокрема. І тому можна 
навіть сказати, що масова комунікація не тільки увійшла в людське суспільство, зайнявши досить значне 
місце в структурі культури, а й призвела до того шляху розвитку суспільства, який відбувається сьогодні. 
Проблеми функціонування засобів масової інформації в умовах сучасної демократії та завдання щодо 
розробки оптимальної моделі взаємодії політичної та медіа-систем, яка забезпечувала б комунікатив-
ний дискурс у суспільстві, постали на порядок денний в усіх розвинутих країнах світу. Але особливо 
актуальним розуміння проблем впливу і взаємозв’язку функціонування системи ЗМК з розвитком де-
мократії стає для держав, які переживають період трансформації. Оскільки бурхливі процеси соціально-
економічних перетворень відзначаються суперечливістю та містять у собі небезпеки, які, однак, стабільні 
демократії навчилися завчасно бачити та вчаться долати за допомогою законів і моральних норм. Тому 
перед суспільствами, які тільки-но вступили на шлях демократичного розвитку, постає питання ви-
вчення світового досвіду і розробки власних стандартів взаємодії політичної та медіа-систем. 

Об’єктом даної статті виступає масова комунікація як один із видів комунікації, а також її місце і 
роль в соціально-політичній структурі суспільства. Предметом є закономірності впливів масової кому-
нікації на свідомість людей, формування політичної культури, громадянського суспільства та на про-
цес ухвалення і прийняття політичних рішень. Метою дослідження є з’ясування місця і ролі масової 
комунікації в соціально-політичній структурі суспільства. 

Наукова розробка даної проблематики має здебільшого політично-соціальний та філософсько-
психологічний характер. До зарубіжних дослідників, які займалися розробкою визначення поняття ма-
сова комунікація слід віднести автора «Словника масових комунікацій» американського вченого 
Х. Джекобсона, німецького дослідника О. Мюллера, американського дослідника В. Вівера, французь-
кого науковця Ж. Фольє, російських науковців Б. Фірсова, І. Федякіна, Г. Почепцова, А. Алексєєва. В 
Україні велику увагу розробці терміна «масова комунікація» приділяли дослідники О. Зернецька, 
В. Різун, В. Бебик та інші. Визначенням її місця в соціально-політичній структурі суспільства займали-
ся А. Леонтьєв, П.Сорокін, А.Урсул та ін. Досліджували функції ЗМК в суспільстві американські вчені 
Г. Лассуелл і К. Райт, а також спеціаліст з масової комунікації Амстердамського університету Мак-
Квейл. В Україні значну увагу даному питанню приділяли В. Королько і В. Бебик. Вплив засобів масо-
вої комунікації на формування громадянського суспільства вивчав німецький політолог К. Дойч. Свої 
думки з цього приводу він виклав у праці «Народи, нація та комунікація».  

Сучасні українські філософи І. Пасько та Я. Пасько в праці «Громадянське суспільство і націо-
нальна ідея» розкривають проблеми і відзначають перспективи розвитку громадянського суспільства в 
Україні. Вивченням місця ЗМК в постіндустріальних суспільствах, а також з’ясуванням ролі мас-медіа 
при соціалізації особистості займалася українська дослідниця Н. Даниленко у своїй науковій праці 
«Засоби масової комунікації і політична соціалізація особистості». Науковець Є. Денніс розглядав 
вплив ЗМІ на свідомість і поведінку людей. В. Ставицька досліджувала інформаційні технології у ви-
борчій боротьбі та їх вплив на свідомість населення.  

Незважаючи на існуючий обсяг літератури, дана проблема ще перебуває на початковому етапі 
свого вивчення, тому тут існує широке поле діяльності для подальших досліджень.  

Перш ніж аналізувати зміст комунікації, слід з'ясувати, що ж таке комунікація, які її складові, як 
вона функціонує, які особливості її діяльності. В науці різні автори абсолютно по-різному тлумачать зміст 
цього поняття. Соціологи (П. Сорокін) розуміють під комунікацією взаємодію, тобто передачу соціальної 
інформації [17, 196]. Психологи (А. Леонтьєв) – процеси обміну продуктами психологічної діяльності, 
насамперед спілкування [13, 34]. Кібернетики ( А. Урсул ) – обмін інформацією між складними 
динамічними системами та їхніми частинами сприймати, накопичувати та переробляти інформацію 
[20, 186]. З огляду на зазначене можемо констатувати, що комунікація є процесом передачі інформації між 
суб’єктами соціальної сфери суспільства. У свою чергу власне інформацією представники кібернетики 
(в особі одного із засновників цієї науки Н. Вінера ) визначають як зміст, одержаний із зовнішнього світу в 
процесі нашого пристосування до нього [3, 12]. Але у будь-якому випадку комунікація передбачає 
наявність як мінімум трьох учасників цього процесу: передавача – повідомлення – приймача. Під 
масової комунікацією розуміють процес розповсюдження соціальної інформації (тобто інформації 
негенетичної, семантичної, яка фіксується в знаках) за допомогою технічних засобів (преса, радіо, теле-
бачення, відео, кіно) на велику і розташовану в різних місцях аудиторію. Поняття «масова комунікація» 
виникло на початку ХХ ст. у США. Його автор – психолог Ч. Кулі. 

Комунікація, зауважимо, має доволі багато значень, але всі вони групуються біля ідеї взаємного 
обміну [1, 31]. Відомий політолог Г. Почепцов пропонує визначити масову комунікацію, як «процес 
прискорення обміну інформацією» [16, 19]. Дослідник масової комунікації Д. Адаір, наприклад, вважає, 
що «комунікація є процесом, завдячуючи якому люди повідомляють один одному зміст, використовую-
чи при цьому загальноприйнятий набір символів» [1, 13]. Цікавою є думка у української дослідниці 
О. Зернецької про специфічну природу масової комунікації: « Природа її – у виробництві інформації за 
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допомогою найновітніших технічних засобів, яке спричинене передусім середовищем поширення та 
функціонування цінностей, моделей поведінки для мас, уособленим, зокрема, в масовій культурі» [9, 7]. 

Отже, залишаючись процесом встановлення і підтримання контактів у суспільстві, процесом 
його консолідації, масова комунікація сьогодні – це: виробництво інформації як продукції; використання 
технічних засобів для виробництва інформації; масова культура (масові цінності, типові для мас мо-
делі поведінки), яка обумовлює цілі виробництва інформаційної продукції, її призначення; специфічне 
суспільне середовище, для якого властива масова культура і яке є замовником та споживачем інфор-
маційної продукції. Також для того, щоб прийняти правильне, виважене політичне рішення, необхідні 
певні вихідні відомості, база даних, відповідна інформація, яка концентрується в інфологічній підсис-
темі свідомості людини [2; 174]. 

Важливу роль ЗМК у життєдіяльності суспільства відзначали вже здавна: так, в Англії у VII ст. 
друковане слово відігравало помітну роль у формуванні вартостей та громадських орієнтирів, оскільки 
грамотне населення вже тоді становило 60-70 відсотків [15, 58]. Німецький політолог К.Дойч, розроб-
ляючи проблему ролі комунікації у становленні націй та народів, зробив висновок, що «...процеси 
комунікації є основою зв'язаності суспільств, культур і навіть особистостей...» [8; 546]. Вчений вважає, 
що будь-яка співпраця людських істот потребує комунікації і чим більш організоване суспільство, тим 
більша потреба в комунікації, а отже – в інформації. 

 Сучасні засоби масової інформації (далі – ЗМІ) володіють механізмами і можливостями 
політичного зв’язку, цим і пояснюється феномен «четвертої влади». Причому, вони реалізують один із 
найефективніших різновидів комунікації («віч-на-віч») із споживачами політичної інформації. Цей вид 
дозволяє дуже спрямовано формувати суспільну думку, вести діалог, зумовлюючи його «сценарій»; 
здійснювати безпосередній політичний контакт без небажаних посередників з акцентованими 
політичними фігурами (персонами) [18, 260]. 

В ідеалі ЗМІ повинні відігравати роль комунікативного засобу суспільства та бути з’єднуючою 
ланкою між громадянським суспільством та державою. Держава – це публічна влада, сфера загальних 
інтересів, громадянське суспільство – це сфера індивідуальних свобод і приватних інтересів, а між 
ними знаходяться засоби масової інформації, роль яких у розбудові демократії є визначальною. За 
умови, що ЗМІ виражають думку інститутів демократії, політичних партій, груп тиску і через вільну пре-
су підносять громадянське суспільство над державою можна говорити про розвинену демократичну 
державу. ЗМІ не мають права бути «відірваними» від суспільства, інтереси якого вони повинні вислов-
лювати. В іншому випадку ЗМІ перетворюються на засіб політичного впливу їх власників і керівників, а 
всі інші громадяни позбавляються реальної можливості публічного самовираження. Якщо ж ЗМІ вико-
нують волю владних структур і підкорюють громадянське суспільство (справедливіше було б говорити 
про суспільство громадян) державі, то це тоталітарний режим. Отже, ЗМІ є тією величиною, що може 
або заперечувати можливість становлення тоталітарного режиму, або сприяти його творенню. 

Для побудови відкритого суспільства, як зазначають дослідники Б. Рассел, К. Поппер, Дж. Сорос, 
обов’язковою умовою є відкритість мас-медіа, оскільки таке суспільство ґрунтується на засадах само-
збереження та безпеки нації, на визнанні самоцінності особистості, людських спільнот. У відкритому 
суспільстві і преса має бути вільною, тобто, саме вона має забезпечувати прозорість державних, 
політичних, економічних та культурних інституцій для громадянського суспільства – в цьому і полягає 
унікальність та винятковість ролі засобів масової інформації у демократичній державі [10, 13]. Крім 
того, вільна преса та демократичне суспільство впливають один на одного: свобода слова допомагає 
утвердженню відкритого демократичного суспільства, а останнє, у свою чергу, забезпечує подальший 
розвиток і гарантії свободи ЗМІ. Основою будь-якого громадянського суспільства, навіть того, що ще 
тільки зароджується, повинна бути свобода та безпека кожної окремої особи. Акцентування уваги на 
свободі, як складовій громадянського суспільства, можна пояснити тим, що саме свобода була по-
штовхом до народження вільної думки, слова, а згодом і такого явища, як засоби масової інформації. 
Отже, основні аспекти участі ЗМІ у забезпеченні відкритості і демократичності суспільства можуть бути 
виражені в наступних тезах: по-перше, вони подають інформацію про події, що впливають на повсяк-
денне життя, по-друге, подають аналіз подій, їх оцінку і прогноз, встановлюють та розвивають 
відносини між громадськими організаціями, політичними партіями і неурядовими організаціями, і, 
нарешті, вони рекламують певних політичних діячів. 

Роль мас-медіа особливо зростає в періоди глибоких соціально-політичних та економічних пе-
ретворень, які характеризують суспільно-політичні процеси в сучасній Україні. Прикладом такого впливу 
(далеко не завжди позитивного) можуть бути інформаційні війни, що мають місце у вітчизняному 
інформаційному просторі і спровоковані саме мас-медіа. На жаль, в Україні і досі бракує розуміння 
суспільством і самою владою того факту, що ЗМІ повинні бути демократичною противагою офіційній 
владі і самі офіційні кола повинні бути зацікавлені у становленні незалежної інформаційної системи в 
державі. Актуальність потреби забезпечення відкритості інформаційних систем в сучасній Україні пов’язана 
також і з тим, що інформаційний простір є тим середовищем, в якому реалізується державна політика, 
приймаються державні рішення, діє механізм управління суспільством. Саме інформаційний простір 
забезпечує умови для участі громадян у прийнятті суспільно-значущих рішень і визначається рівень 
доступності правової інформації для окремих категорій осіб. Від рівня відкритості інформаційного простору 
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значною мірою залежить і відкритість суспільного устрою для демократичних перетворень. Крім того, 
мас-медіа забезпечують представникам різних суспільних груп можливість публічно виражати свої думки, 
знаходити та об'єднувати однодумців, чітко формулювати та представляти в громадській думці свої інтереси. 
Без преси, телебачення, радіомовлення жоден громадянин не зможе правильно зорієнтуватися у 
політичних процесах, визначити свою політичну орієнтацію, прийняти відповідальне рішення тощо. 

Найбільші можливості для формування політичних знань індивідів у перехідних суспільствах 
мають ЗМК, особливо телебачення, на якому утверджуються недержавні канали, що артикулюють 
альтернативні офіційним точки зору та популяризують їх серед глядачів. Нині дуже помітні неабиякі 
можливості потенціалу ЗМК для формування моделей соціальної реальності та важливого джерела 
нормативних зразків, які циркулюють у суспільстві. Завдяки цьому вони реальніше, аніж традиційні 
інститути соціалізації, дозволяють людині усвідомити своє місце в політичному просторі [6, 65]. Вчені 
досить неоднозначно оцінюють вплив мас-медіа на індивіда. З одного боку, на думку дослідників 
Франкфуртської школи (М. Хоркхаймера та Т. Адорно), маємо справу з універсальним і тотальним 
впливом повідомлень мас-медіа як небезпечним засобом, що дає змогу вводити цінності, ідеї та 
інформацію безпосередньо вглиб пасивної, подрібненої аудиторії. Невід’ємними рисами культурної 
продукції вважається стандартизація, масовість і стереотипність. Варто також звернутися до поглядів 
дослідника Є. Денніса, який вважав, що «ЗМК формують» нашу свідомість, «впливають» на наші думки 
та установки, «підштовхують» до певного типу поведінки [7, 69].  

Проте не всі дослідники впевнені в такій могутності мас-медіа. Так, у працях П. Лазарсфельда і 
Б. Берельсона досліджуються ефекти та ефективніть масової комунікації під час президентських кам-
паній. Віддаючи перевагу емпіричному аналізу явищ, ці науковці характеризували аудиторію ЗМК як 
«гетерогенне утворення у своїх пристрастях до комунікації. Вона не є якоюсь однорідною масою. Це 
соціально стратифіковане утворення з активною вибірковою здатністю сприймати інформацію: члени 
аудиторії репрезентують соціальні групи і статуси, до яких належать, особливим чином реагуючи на 
інформацію» [ 12, 140]. 

Свого часу мас-медіа не розглядалися як значимі агенти соціалізації. Це пов’язувалося з ре-
зультатами ранніх досліджень, які свідчили, що повідомлення масової комунікації, особливо телебачення, 
сприяють лише певному зміцненню раніше сформованих орієнтацій, оскільки індивіди приділяють увагу 
тільки тим повідомленням, що підтримують їхню точку зору. Однак уявлення про незначну роль масової 
комунікації в політичному навчанні, здається, суперечать здоровому глузду. Зацікавлений спостерігач 
побачить, наскільки впливовим стало телебачення в сучасному суспільстві. Особливо правомірно 
зробити такий висновок, якщо врахувати, скільки уваги люди приділяють повідомленням ЗМК [6, 67]. В 
Україні, зокрема, впродовж останніх років помітно збільшується частота щоденних контактів з телебачен-
ням. Так, моніторинговим дослідженням Інституту соціології НАН України 2003 р. виявлено, що вільний 
від основної та домашньої роботи час громадяни проводять переглядаючи телепередачі (80,7 %), чи-
таючи пресу (61,1 %), слухаючи радіоповідомлення (42,9 %) [4; 6]. Що стосується довіри населення до 
мас-медіа, то слід зазначити, що згідно з результатами загальнонаціонального опитування «Гро-
мадська думка населення України – грудень 2007 року», яке проводив Фонд «Демократичні ініціативи» 
в Україні зростає рівень довіри до ЗМІ: якщо в червні 2006 року ЗМІ довіряло 46%, то в червні–липні 
2007 року вже 49,5%, а в грудні 2007 р. – 54% [5]. «Люди, звичайно, є різними: одні відзначаються 
сталістю особистісних рис, інші, навпаки, мінливі та непередбачувані. І саме для останніх цінність 
інформації визначається здатністю мас-медіа нівелювати певну невизначеність поглядів і слугувати 
основою прийняття рішень, реалізації поставлених цілей», – зазначає психолог В. Оссовський [6, 67]. 

Політична інформація, що надходить до аудиторії, може сприйматися як повністю, так і част-
ково: проходити, так би мовити, «внутрішню цензуру». А може і взагалі не сприйматися. В цьому ви-
падку для успішного засвоєння інформації важливого значення набувають форма та особливості її 
подання. Наприклад, довіра до інформатора, його об’єктивність спонукають споживача зважати на 
його думку. 

У результаті соціологічних досліджень було виявлено п’ять соціоментальних груп телеглядачів. 
Перша група – це аудиторія ЗМІ, яка має навички адекватно сприймати повідомлення громадсько-
політичного змісту (12 – 14 %). Друга група – це люди, які частково адекватно сприймають 
повідомлення (25 – 30 %). Вони чітко не виділяють цілей і мотивів комунікації та запам’ятовують дру-
горядну інформацію. Третю групу становлять люди, які неадекватно сприймають матеріали ЗМІ (30 – 
35 %). Їх сприйняття працює фрагментарно, інформація набуває неймовірних інтерпретацій. До 
четвертої групи входять люди, які працюють «за установкою» (18 – 25 %). Після перегляду телепередач 
їхні інтерпретації були то цілком адекватними, то адекватними частково, то неадекватними. Нечис-
ленну групу становлять ті, хто не бажає вступати в комунікацію, особливо при зустрічі з матеріалами 
громадсько-політичного плану. Як правило, полем для маніпуляції в процесі комунікації виступають 
представники частково адекватно інтерпретуючої групи. Саме ця група – найбільш нестійка частина 
електорату, яка голосує під впливом миттєвого настрою [11, 150].  

В умовах складної ситуації в українському суспільстві ЗМК дають можливість залучати широкі 
кола громадян до обговорення ідей, радикальних пропозицій. Преса, радіо і телебачення вже давно 
організовують безпосередню участь своєї аудиторії в широких дискусіях. За їх допомогою глядачі от-
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римують можливість спілкуватися з представниками державних органів, громадських організацій, політичними 
діячами. Це допомагає краще орієнтуватися у політичних відносинах, оцінювати діяльність нових політичних 
утворень. Проте вплив ЗМК значно нівелюється тоді, коли аудиторія усвідомлює, в чиїх інтересах цей вплив 
здійснюється. Медіа – преса, радіо, телебачення – забезпечують процес комунікації між політичними 
елітами, експертами, коментаторами та аудиторією. Вони впливають на політичне життя суспільства 
не тільки тоді, коли свідомо стають на захист певних політичних інтересів, але й завдяки своєму 
доступові до масової аудиторії, спроможності бути каналом поширення інформації для інших 
політичних суб’єктів. ЗМК мають можливість замовчувати або відповідним чином інтерпретувати 
політично важливі події. 

Завдяки пропагандистській роботі серед населення відбувається, по-перше, процес політичної 
соціалізації особистості, тобто залучення індивіда до політичного процесу шляхом отримання інформації. 
По-друге, забезпечується артикуляція інтересів – висуваються та оприлюднюються вимоги, ідеї, про-
грами суб’єктів політики, внаслідок чого співставляються, узгоджуються інтереси, ідеї, платформи та 
програми різних політичних еліт. У періоди спокійного політичного життя, коли від населення не вима-
гають політичного вибору і масової політичної участі, інтерес публіки до суспільно-політичної 
інформації досить низький.  

Мас-медіа не визначають політичного порядку денного самостійно. Вони є лише однією із 
складових широкомасштабного процесу його формування, в якому беруть участь групи інтересів, 
партії та еліти, що взаємодіють між собою за умов складного, нестабільного соціального та економічного 
середовища. Відтак однією з головних причин відчуження людини від політики стає проблема об’єктивності 
інформації. У процесі комунікації відбувається не лише обмін необхідною інформацією, а й відчуттями 
та емоціями, викликаними певними подіями. Учасники діалогу можуть навіть пропонувати один одному 
своє ставлення до тих чи інших явищ навколишнього світу і власні цінності та переконання, тим самим 
нібито залучаючи протилежну сторону до свого внутрішнього світу. Людині спілкування необхідне так, 
як і інші життєво необхідні потреби. Відтак, у будь-якій сфері, де задіяні великі групи людей, 
комунікація набуває виключного значення [19, 12]. 

У публічній сфері сучасного світу, якою є політика, саме комунікація багато в чому визначає 
характер і зміст політичних процесів. Бо самі відносини влади та впливу ґрунтуються на комунікації 
між індивідами та соціальними групами. А у сучасних демократичних політичних системах, які декла-
рують прихильність до принципів народного суверенітету, вибірності органів влади та місцевого само-
врядування, прозорості державної влади та її взаємодії з громадянським суспільством, колегіальності 
прийняття важливих політичних рішень тощо, політична комунікація виходить на провідні позиції [21, 24]. 

Вирішальне значення масових комунікацій в передвиборчих перегонах сьогодні ні в кого не викли-
кає сумнівів. Соціологічні дослідження переконливо доводять, що більшість виборців своїм політичним 
уподобанням та вирішенням проблеми вибору кандидата (партії) зобов’язані саме засобам масової 
інформації, насамперед телебаченню. Сьогодні телебачення є головним джерелом інформації для 
електорату й преференційним засобом інформації для партій та кандидатів, що беруть участь у вибо-
рах. Особлива роль ЗМІ у виборчих кампаніях на теренах пострадянських країн полягає ще й в тому, 
як стверджує теорія (а практичний досвід доводить), що чим більша чисельність виборців з невизна-
ченими політичними позиціями, тим більша є можливість впливу на них ЗМІ. Загальновідомо, що в 
Україні більше 90 % виборців не довіряють жодній політичній партії, і, отже, ці 90 % є потенційною і 
принадливою електоральною базою, оволодіти якою без преси неможливо [14, 293]. 

Отже, треба констатувати, що незважаючи на те, що тотального інтересу, уваги та довіри до 
повідомлень мас-медіа сьогодні не існує, зберігається їх значний вплив на суспільно-політичне життя. 
Навіть виступаючи від імені якоїсь еліти, мас-медіа, в першу чергу, є «вікном» у політичне життя 
суспільства, через яке аудиторія може відстежувати соціально-політичні події, робити власні висновки, 
зіставлення, закріплювати моделі політичної поведінки. Суспільство стало більш диференційованим у 
своїх смаках, споживанні безперервного потоку фрагментарної, мозаїчної інформації, почало по-
різному реагувати на зовнішні інформаційні впливи, ретельно відбираючи та аналізуючи отримане, 
перш ніж підтримати запропоновану точку зору. Світ сприймається не через призму власного досвіду, 
а через подану інформацію. Тобто світ для нас і наших нащадків вже є текстом, який ми починаємо 
засвоювати з дитинства, а володарем світу є той, хто змінює цей текст, тобто володіє інформаційними 
ресурсами.  
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СПЕЦИФІКА ЕТНІЧНОГО ПРОФІЛЮ УРБАНІЗОВАНИХ  

АРЕАЛІВ КАНАДИ 2001 РОКУ В АНАЛІЗІ СТАТИСТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ: 
“РАЙОН МУНІЦИПАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ” 

 
У даній статті досліджується сучасний етнокультурний профіль канадського населення в 

окремих “районах муніципального перепису населення”.  
Ключові слова: район муніципального перепису населення, етнічне походження, народжені за 

кордоном, іммігранти, перепис населення, білі етноспільноти, видимі меншини. 
 
This articles states that the contemporary Canadian ethnocultural portrait reflected settlement of im-

migrants in CMA’s.  
Key words: census metropolitan areas, ethnic ancestry, foreign-born population, immigrants, census, 

white ethnics, visible minorities. 
 
Канада – це особлива країна зі специфікою як політичної історії, так і деяких соціальних тенде-

нцій, основними з яких на початку ХХІ століття є “імміграція” та “етнічність”. Будучи належною до кате-
горії “іммігрантських країн”, канадська федерація характеризується різноманітністю і перманентним 
напливом різнорідних етнічних груп. Вже звичним стало говорити про Канаду як країну “етнічної мозаї-
ки”, толерантної “політики багатокультурності”, бережного ставлення до розмаїття мовних культур, 
високих соціальних стандартів та заможного добробуту, надійної системи охорони здоров’я, яка вва-
жається “колективним досягненням канадського патріотизму [11]”. Однак, як відзначають вітчизняні 
канадознавці, висока якість життя в Країні кленового листка ще не є ознакою відсутності “проблем ет-
нонаціонально характеру» [1, 104]. І справді, науковці підкреслюють, що у таких багатоетнічних краї-
нах, як Канада, чия різноманітність посилюється чималими імміграційними хвилями, які за останні 
роки не спадали, а навпаки – наростали, неминуче посилюються острахи щодо імміграції та її негати-
вних наслідків, котрі подаються як основні загрози національній самобутності. Публікуються цифри, з 
яких видно, що частка європейців у імміграційному потоці невпинно спадає, а вихідці з африканського 
та азійського континентів, котрі становлять більше половини сучасних прибульців до Канади, створю-
ють фон для твердження, що імміграція руйнує приналежність до спільної історії та перетворює квіту-
чу й розвинену країну високих технологій, сфери послуг та розваг “у заселений приїжджим людом 
музей, який зберігає скарбниці зниклої цивілізації» [5, 215]. Такі загрози подаються в обгортці апокалі-
птичних прогнозів: канадцям білої більшості не перестають вбивати в голову ідеї “прийняття іншого” і 
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необхідності з ним “ділитись”, обмежені з усіх боків цілим арсеналом так званих антирасистських зако-
нів, приречені з самого дитинства на культурну і поведінкову “метисацію”, вони, безумовно, скоро опи-
няться у становищі відомих в етнології “ізолятів”, “великих меншин”. Політика соціальної інтеграції 
набуває зворотного сенсу: тепер більшість інтегрує з етноменшинами, а не навпаки! Врешті-решт, мо-
жуть залишитися тільки спомини про зникаючий вид, котрий називався канадцями і зник у результаті 
невідомої генетичної метаморфози. Сучасна політика держави у сфері міграції характеризується як 
“політика вселення, але не інтеграції» [5, 216], в результаті якої канадська модель суспільного устрою 
піддається руйнуванню войовничим коммунітаризмом, який не тільки загрожує перенести на канадський 
ґрунт чужі конфлікти (наприклад, релігійного характеру), а й викликати формування “білої меншини”.  

Такі страхи знаходять віддзеркалення навіть в офіційних програмах провідних партій Канади. 
“Канадська Партія Реформ противиться нинішній ідеї багатокультурності і похідної від неї Канадськос-
ті, якої домагається канадський уряд. Ми покладемо край фінансуванню програми багатокультурності і 
підтримуємо скасування Міністерства у справах багато культурності» [7, 464].  

Подібна інформація надихає прихильників “важливості інтеграції іммігрантів” стверджувати про 
“вагомість націєцентричних аргументів” у дебатах навколо якісної та кількісної вивіреності імміграцій-
ної політики під натиском чисельних етнічно різнорідних груп [4]. А також спонукає жителів приймаючої 
країни розмірковувати, куди зміститься фокус зовнішньої політики “іммігрантської країни” з небілою 
більшістю – в Латинську Америку, Африку чи Азію? [3, 176-177] 

Ми вважаємо перелічені проблеми міфами, направленими на створення враження, що Канада 
слабшає і впадає у хаос. Ці міфи особливо експлуатуються в умовах парламентських виборів, коли 
політики оголошують свої відчайдушні плани порятунку країни. Канада справді стикається з пробле-
мами, породженими “демографічною навалою Третього світу» [6], але процес націєтворення у сучас-
ній канадській федерації є сильним як ніколи. А існуючі чвари – це тимчасове явище, спричинене 
міграцією з неєвропейських країн. На нашу думку, расові та культурні відмінності в далекій перспективі 
взагалі зійдуть нанівець. Це буде результатом успішного творення нової “етнічної приналежності” ─ 
“канадців”, що ми побачимо нижче на основі аналізу статистичних підрахунків. Позаяк у дев’яти з 
п’ятнадцяти розглянутих нами “районів муніципального перепису населення” більшість визнали себе 
“канадцями”, вдало поєднуючи це з певним “етнічним походженням”. Підтвердимо наше твердження 
даними з канадських статистичних джерел на основі аналізу так званих “районів муніципального пере-
пису населення (Сensus Metropolitan Areas). “Райони муніципального перепису населення” – це гео-
графічні зони, визначені федеральними статистичними службами Канади для організації збору та 
підрахунку кількісних параметрів для великих урбанізованих ареалів канадської федерації. Критеріями 
включення до таких районів є: 1) кількість населення урбанізованого ареалу має нараховувати хоча б 
100 000 тис. чол.; 2) не менше 50% робочої сили має постійно проживати в т. зв. “серцевинному” місті 
та його передмістях; 3) принаймні 25% робочої сили повинно бути включено у ринок зайнятості конк-
ретного міста та його околиць [8]. Канадська статистика нараховує з 1996 р. 25 таких “районів муніци-
пального перепису населення” [8], котрі відомі під назвами “серцевинних міст” – Галіфакс, Торонто, 
Вінніпег та ін.  

Але ми виділимо тільки ті “райони муніципального перепису населення”, котрі, по-перше, ма-
ють певну унікальну особливість етнічного складу свого населення; по-друге, характеризуються наяв-
ністю в демографічній структурі жителів українського “етнічного походження”. Це і є основними 
завданнями нашої статті. 

У Приатлантичних провінціях найбільшу етнічну специфіку має “район муніципального перепи-
су населення” – Галіфакс. Оскільки тут наявна найбільша частка “чорношкірих” уродженців Канади, 
котрі складають 4% (13 100 тис. чол.) населення міста, а це майже 2% від їх загальної кількості по кра-
їні [9], що є найвищим показником серед усіх “районів муніципального перепису населення” канадської 
федерації. Інші етногрупи “видимих меншин” даного міського ареалу складають менше 1% кожна [8].  

 І хоча протягом 1991-2001 рр. лише 23% іммігрантів прибули з європейських країн [9], а 55% 
виявились уродженцями азійського континенту [9], показники офіційної статистики вказують найбіль-
ше на такі “етнічні походження”, як “канадське” 160 005 тис. чол., “англійське” – 109 665 тис. чол., “шо-
тландське” – 96 305 тис. чол., “ірландське” – 79 840 тис. чол. та “французьке” – 58 965 тис. чол. [9]. 
Першість цих груп у загальній етнодемографічній структурі даного міста, на нашу думку, є свідченням 
багатолітньої історії вказаних “етнічних груп” у Галіфаксі зокрема та Приатлантичних провінціях у ці-
лому.  

“Район муніципального перепису населення” Гамільтон виділяється з-поміж інших урбанізова-
них центрів Канади завдяки великій частці “народжених за кордоном” жителів: 154 700 тис. чол. з 655 
055 тис. мешканців [9]. Тільки Торонто (44%) та Ванкувер (38%) мають вищу частку “жителів іноземно-
го походження» [9]. В період між 1991 та 2001 роками 42% іммігрантів прибули з країн Азії [9]. Але че-
рез те, що Європа є також потужним джерелом імміграції – 68% іммігрантів 90-х – початку 2000-х років 
[9], то 2001 р. 39% новітніх іммігрантів визнали своє європейське етнічне коріння [9]. Це є однією з 
причин того, що Гамільтон має значну частку мешканців британського походження: “англійську”, “шот-
ландську” та “ірландську”. Так, троє з кожних десяти жителів повідомили про “англійське етнічне похо-
дження” – 186 815 тис. чол. [9]. Так само, як і кожний п’ятий житель міста (19%) повідомив про 
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“шотландське походження” – 125 490 тис. чол.  [9], “канадське” – 193 585 тис. чол. [9] було найбільш 
часто згадуваним “етнічним походженням” 2001 р. Переписи зафіксували існування в Гамільтоні “укра-
їнської етнічної групи” у кількості 24 070 тис. чол. [9]. 

 Місто Кітченер та його околиці мають унікальну етнічну структуру з огляду на те, що багато 
іммігрантів 90-х років прибули сюди з країн, котрі утворилися на місці розпаду колишньої СФРЮ – біля 
20% [9]. Їхні вихідці і зайняли дві верхні позиції серед країн-джерел імміграції 90-х років. Відносно ви-
сока частка іммігрантів, які оселилися у Кітченері протягом 90-х років, також прибула з КНР, Індії та 
В’єтнаму. Іммігранти 90-х років збільшили кількість “видимих меншин”, на яких припадало 11% від за-
гальної чисельності (409 765 тис. чол.) населення 2001 р. [9].  

Однак ні колишні югослави, ні представники “видимих меншин” не входять до першої десятки 
етнічних груп у Кітченері. Замість цього на верхніх щаблях енічної драбини знаходяться “канадці” – 
129 045 тис. чол. [9], і ті, хто належить до ранніх європейських іммігрантських груп, таких як “англійсь-
ка” – 103 130 тис. чол., “німецька” – 93 325 тис. чол., “шотландська” – 71 210 тис. чол. [9]. 

Кількість жителів німецького “етнічного походження” у 23% [9] від загальної чисельності насе-
лення, що є третім найбільш поширеним етнічним походженням у місті, вказує нам на ще одну особ-
ливість Кітченера – це третій за величиною в країні “район муніципального перепису населення”, де 
частка німців є дуже високою – після Ріджайни та Саскатуну. Принагідно зауважимо, що до 1916 р. 
Кітченер називався “Берлін”. Три чверті населення на той час мали німецькі родові коріння [9].  

“Район муніципального перепису населення”, що знаходиться у південно-західній частині про-
вінції Онтаріо – Лондон – особливий з огляду на етнічну приналежність його жителів тим, що в ньому 
третина населення мала “англійське етнічне походження” на 2001-й рік – 142 215 тис. чол. з 427 215 
тис. усіх жителів міста [9]. У Лондоні також мешкає велика кількість представників іншого британського 
походження: “шотландці” – 94 480 тис. чол. та “ірландці” – 81 635 тис. чол. [9], що відображає давню 
історію британського розселення в Онтаріо.  

У той же час зміни в імміграційних джерелах засвідчують, що етнічний портрет Лондона стає 
більш культурно різнорідним. Народжені у Великобританії складають лише 2% іммігрантів [9], що про-
живали у Лондоні 2001 р. і котрі прибули в Канаду протягом останніх років ХХ століття. У той час як з 
43% іммігрантів 90-х років, які мешкали у даному місті 2001 р., народилися в Азії, 11% – у країнах Ка-
рибського басейну, Центральної та Південної Америки і 9% – в Африці [9]. У рейтингу першої десятки 
країн-джерел імміграції 90-х років були Польща, КНР, Югославія, Боснія та Герцеговина, Ірак, США, 
В’єтнам, Іран, Ліван та Індія [9].  

“Район муніципального перепису населення” Ошава є неподібним до будь-якого іншого урба-
ністичного ареалу в Канаді, так як для Ошави Європа і далі залишається основним джерелом поста-
чання іммігрантів на відміну від загальнонаціональної тенденції, де частка азійців переважає у 
загальному імміграційному потоці. Біля 6 тис. 900 іммігрантів, котрі прибули до Канади у період між 
1991 та 2001 роками становили 2% населення Ошави [9]. З них 36% народжені в Європі, а 32% – азій-
ського походження [9]. Новоприбулі передусім були вихідцями з Польщі, Великобританії та США [9]. 
Біля 20 700 тис. чол., котрі назвали себе “видимими меншинами” [9] 2001 р. становили 7% від загаль-
ної частки жителів [9], що нараховувало 293 545 тис. чол. [9]. Ця частка 2001 р. була значно нижчою 
середнього показника як для Онтаріо – 19%, так і для Канади – 13% [9].  

 У зв’язку з цим “канадці” як “етнічне походження” обчислювались у 40% населення – 117 015 
тис. чол. [9], і були найбільш поширеною “етнічною приналежністю” серед тих, хто проживав в Ошаві 
2001 р. Третина жителів Ошави вказали на “англійське походження” – 97 130 тис. чол. [9] – чи як 
самостійне, чи у поєднанні з іншим “етнічним походженням”. “Українці” нараховували 11 035 тис. чол. 
[9], що дало їм можливість входити у десятку провідних етнічних груп.  

Іншим містом, де нові іммігранти у більшості належали до вихідців з європейських країн, є 
Сейнт-Катарінс-Ніагара. Як наслідок, з десяти найбільш численних “етнічних походжень” вісім були 
європейськими: “англійці” – 108 425 тис. чол., “шотландці” – 66 385 тис. чол., “ірландці” – 56 640 тис. 
чол. та “німці” – 49 435 тис. чол. [9] стали найчисельнішими, але після “канадського етнічного похо-
дження” – 121 660 тис. чол. [9]. До першої десятки 2001 р. належала й “українська етнічна група” чисе-
льністю 16 735 тис. чол.[9]. 

Специфіка етнічної мозаїки “району муніципального перепису населення” Вінніпег полягає у 
найбільшій частці філіппінців серед усіх муніципальних ареалів перепису населення в Канаді 2001 р. З 
308 тис. 600 філіппінців, котрі проживали в Канаді, 30 100 тис. чол., чи біля 10%, проживали у Вінніпезі 
[9]. Філіппінці скаладають майже 5% загальної кількості населення та 36% від числа “видимих меншин” 
[9]. Відтак, Філіппіни були найбільш поширеним місцем народженням іммігрантів 90-х років. Загалом 
Вінніпег привабив лише 1,4% (26 400 тис. чол.) від усіх новоприбулих у Канаду в період між 1991 та 
2001 роками [9]. 

“Англійці” кількісно є найбільшою етногрупою Вінніпегу і складають 146 550 тис. чол, за ними 
йдуть “канадці” – 144 800 тис. чол. [9]. Інші включають “шотландців” – 117 925 чол. чол., “німців” – 109 
355 тис. чол., “українців” – 102 635 тис. чол. – 16% населення Вінніпегу [9]. Переважна більшість укра-
їнських канадців – 96% – народжені на теренах канадської федерації [9]. Отже, серед великих міських 
районів Вінніпег був другим мегаполісом після Едмонтону за кількістю “українців” 2001 р.  
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Урбанізований ареал міського перепису Ріджайна специфічний своєю невеликою часткою “ви-
димих меншин”. 2001 р. перепис населення нарахував тільки 9 900 тис. чол. представників етнічних 
груп, належних до “видимих меншин”, котрі складають 5% від загальної кількості населення [9]. Ця ча-
стка є, по-суті, незмінною з 1991 р. і є набагато нижчою, ніж середній показник у 13% по країні. Звідси, 
“видимі меншини” складають всього 3% від загальної кількості населення провінції Саскачеван. Взага-
лі іммігранти, котрі прибули в Канаду протягом 90-х років становлять лише 1% загальної кількості на-
селення даної провінції. Саме тому серед степових міських районів Ріджайна має найнижчу частку 
“видимих меншин” порівняно з Калгарі (17%), Едмонтоном (15%), Вінніпегом (12%) та Саскатуном 
(6%).  

Мешканці Ріджайни, котрі зазначили “німецьке етнічне походження”, становлять майже трети-
ну (32%) – 60 600 тис. чол. усіх жителів [9], а це найбільша кількість серед усіх міських ареалів за да-
ними перепису 2001 р. “Англійці” – 48 830 тис. чол., “канадці” – 46 860 тис. чол., “шотландці” – 37 275 
тис. чол., “ірландці” – 30 350 тис. чол. та “українці” – 23 220 тис. чол. [9] – були в числі найбільш поши-
рених етнічних груп вказаного міста. 

2001 р. “українське етнічне походження” визнало 34 385 тис. чол., а це шоста сходинка в етніч-
ній структурі мешканців степового “району муніципального перепису населення” Саскатун [9].  

Зміна країн-джерел імміграції до Канади сприяє зростанню різнорідності міського конгломерату 
Калгарі. Історично, іммігранти у Калгарі були вихідцями з Британських островів, США та Європи. 2001 
р. 61% з тих, хто прибув у 90-х роках в Калгарі, були уродженцями Азії [9], що у три рази перевищува-
ло кількість вихідців з європейського континенту.  

Серед тих, хто іммігрував у Калгарі в період між 1991 та 2001 роками, у п’ятірку країн-джерел 
входили: КНР, Філіппіни, Індія, на кожну припадало біля 10% цих недавніх іммігрантів [9]. Так як азіат-
ські країни перебували у першій п’ятірці країн-джерел імміграції 90-х років, найбільш швидкозростаю-
чими етнічними групами тут стали “видимі меншини”. Вони становили 15% від загальної кількості (927 
000 тис. чол.) жителів [9]. Найбільшою групою серед них була китайська – 41 300 тис. чол. [9]. Кожний 
п’ятий китаєць, котрий проживає в Едмонтоні, прибув у 1991-2001-х роках.  

З європейських держав тільки Великобританія (4,2 %) та Польща (2,5%) входили до першої 
десятки провідних країн-джерел імміграції [9]. Більше 200 000 тис. мешканців (23%) Едмонтону визна-
ли “англійське походження” [9], але “канадці” чисельністю 257 010 тис. чол. [9] виявилися кількісно 
найчисельнішою етногрупою. 

Етнокультурна специфіка Едмонтону полягає в тому, що це місто посідає перше місце в Канаді 
серед усіх урбанізованих ареалів країни за кількістю мешканців “українського етнічного походження” – 
125 720 тис. чол. [9]. 

Абботсфорд (провінція Британська Колумбія) має унікальний профіль “видимих меншин” порі-
вняно з іншими міськими центрами у західній Канаді через те, що частка китайців на відміну від інших 
мегаполісів, де вона є досить високою, в Абботсфорді представлена лише 1% від загального числа 
мешканців [9]. Найбільшою групою “видимих меншин” є етнічно строкаті “південні азійці” – 13% від за-
гальної кількості населення даного міста [9]. З цієї категорії індійці (16 260 тис. чол.) є шостим най-
більш часто згадуваним “етнічним походженням” [9].  

У місті Вікторія 43% опитуваних під час перепису зазначили своє “англійське етнічне похо-
дження” [9], що у два рази перевищує середній показник у 20% по країні [9]. Ця частка є вищою за 
будь-який інший район перепису, за виключенням містечка Сент-Джонс в Ньюфаундленді, там “анг-
лійська етнічна група” також складала 43% за статистичними даними на 2001-й рік [9]. “Канадці” 
(90 780 тис. чол.), “шотландці” (79 275 тис.чол.), “ірландці” (56 655 тис. чол.) та “німці” (34 345 тис. 
чол.) входять до першої п’ятірки “етнічного походження”. Біля 19% населення Вікторії чи 57 600 тис. 
чол., народженi за межами країни [9]. Це найвища частка “народжених за кордоном” жителів, ніж у де-
яких чисельно значно більших “районах муніципального перепису”, таких, наприклад, як Монреаль та 
Едмонтон.  

Безумовно, що своєрідні етнічні особливості найяскравіше проступають у найбільш густонасе-
лених мегаполісах Канади: Монреалі, Торонто, Ванкувері. 

Третій за величиною “район муніципального перепису населення” Монреаль виокремлюється 
через те, що має меншу кількість різнорідних етнічних груп, аніж інші канадські великі міста. Так, на 
Монреаль припадає 12% загального числа “видимих меншин” Канади, в той час як на Торонто – 43%, 
на Ванкувер – 18%. 

Більшість з іммігрантів 90-х років були представниками Близького Сходу та Середньої Азії. 
Однак вони складали невелику частку населення Монреаля – всього 6% населення мегаполісу [9]. 
Тому навіть у міжнародній перспективі частка осіб “іноземного походження” в Монреалі була нижчою, 
ніж в інших великих мегаполісах світу, таких як Майямі (40%), Сідней (31%), Лос-Анджелес (31%) та 
Нью-Йорк (24%).  

Іммігранти з франкомовних країн і надалі мали вагому представницьку частку в Монреалі. 
Звідси – в етнічній структурі Монреалю перші місця й надалі займають вихідці з “європейських” етно-
груп: “французької” – 900 490 тис. чол., “італійської” – 224 460 тис. чол., “ірландської” – 161 235 тис. 
чол. [8]. 
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Торонто є домівкою для 43% новітньої хвилі іммігрантів [9], що більше як у Ванкувері (18%) та 
Монреалі (12%), так і взагалі серед усіх міст канадської федерації. Тому Торонто має одну із найбіль-
ших часток людей іноземного походження серед усіх великих міських центрів у світі за даними пере-
пису 2001 р. Приблизно 44% населення м. Торонто 2001 р. народилися за межами Канади, що більше, 
ніж у вищезазначених Майамі, Сіднеї, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Це також у два рази вище, ніж у 
середньому по Канаді – 18%.  

Перепис муніципального району Ванкувер засвідчив про найбільшу кількість “видимих мен-
шин” серед усіх урбаністичних центрів Канади. Біля 37%, чи 725 700 тис. чол., належали до “видимих 
меншин” – порівняно з 24% ще 1991 р.[9].  

Ванкуверські “видимі меншини” були повністю вихідцями з Азії як результат імміграції останніх 
20 років. Більше половини (53%) [9] азійського населення м. Ванкувер були китайцями. На китайське 
населення припадало 17% від загальної численності населення, що є і дотепер найбільшим показни-
ком серед решти канадських міських агломерацій. На відміну від цього в м. Торонто на китайців (409 
500 тис. чол.) припадає лише 9% [9] від всього населения.  

Хоча Ванкувер є домівкою для чималого числа азійського населення, найбільш поширеним 
“етнічним походженням” у переписі населення 2001 р. були вихідці з Британських островів. Майже од-
на четверта частина жителів (24%) вказала на “англійське етнічне походження” [9].  

Отже, зробимо такі висновки.  
Всі проаналізовані нами “райони муніципального перепису населення” підкреслюють етнічну 

строкатість сучасного канадського суспільства. А кожне окреме місто чітко можна виокремити завдяки 
унікальній етнокультурній осoбливoсті. Так, у Галіфаксі 2001 р. була наявна найбільша частка “чорно-
шкірих” у країні; місто Гамільтон характеризується великою кількістю тих, кого канадська статистика 
відносить до категорії: “народжені за кордоном”; міські агломерації Кітченера, Ріджайни та Саскатуну 
відзначаються значним числом мешканців “німецького етнічного походження”; у Вінніпезі проживає 
найбільша кількість філіппінців у Канаді; а у “районі муніципального перепису” Калгарі “видимі менши-
ни” є одними з найбільш швидкозростаючих етногруп міста; подібна ситуація в Едмонтоні, де китайсь-
ка громада є вже невід’ємним візерунком етнічного калейдоскопу міста, але тут особливо наголосимо 
на першому місці даного міського ареалу серед усіх урбанізованих центрів Канади за чисельністю 
представників “українського етнічного походження”; Абботсфорд несхожий на інші міста тим, що з-
поміж різноманіття “видимих меншин” у ньому зосередилисья майже виключно “вихідці із Південної 
Азії”; етнічний профіль містечка Вікторія особливий чималим числом мешканців “англійського етнічно-
го походження”, котре у два рази перевищує середній показник на загальнонаціональному рівні; тільки 
дві агломерації Канади: Ошава та Сейнт-Катаринс-Ніагара й надалі мають одним із основних джерел 
новітньої хвилі іммігрантів європейські країни; густонаселене місто Торонто володіло найбільшою час-
ткою іммігрантів не тільки в країні, а й у світі; Монреаль – найменшою, а також поки-що зберігає певне 
число осіб, що відносять себе до франкомовної спільноти. Найбільшу кількість жителів “азійського по-
ходження” зосереджено у багатонаселеному Ванкувері. 

На початку статті ми висловили думку про безпідставність міфу про майбутню “небілу біль-
шість” Канади. Після наведення кількісних даних можна стверджувати, що такий міф окрім політичних 
маніпуляцій, ґрунтується на неправильному використанні системи етнорасової класифікації, прийнятої 
ще в 70-х роках ХХ ст. Відповідно до неї всі канадці належать до однієї з категорій “європейців”, “чор-
ношкірих”, “південних азійців”, “східних азійців”, ”“північноамериканських індіанців” та ін. Наприклад, 
“вихідці з Латинської Америки” можуть належати до будь-якого етносу, тому що вони є нащадками 
відмінних за своїм “етнічним походженням” латиноамериканців. Додаючи всіх “вихідців з Латинської 
Америки” до виключно представників “видимих меншин”, можна заявити, що вже сьогодні в більшості 
мегаполісів Канади “видимі меншини” кількісно зрівнялись з “білими”. Як, до речі, безапеляційно та 
помилково твердять деякі російські політологи: “… в етнічному плані більше половини канадців небри-
танського та нефранцузького походження» [2, 36]. Але тут ми повинні, по-перше, врахувати фактор 
самоідентифікації: незалежно від належності до категорії “white ethnics” чи “visible minorities”, прина-
лежність до “канадців” стоїть або на першому місці або принаймні входить у першу п’ятірку (навіть 
трійку) категорії “етнічного походження” у всіх без винятку канадських “районах муніципального пере-
пису населення”.  

Звернемо увагу на ще одну особливість, яка проступає в канадській статистиці й підтверджує 
наш висновок. Маємо на увазі те, що така статистична категорія, як, наприклад, “південноазійці”, котра 
одночасно є еквівалентом термінів “східно-індієць”, “індо-канадець”, тлумачиться у канадських пере-
писах населення як “етнічне походження”. Але тут варто зробити застереження: особи, котрі визна-
ються приналежними до зазначеного “етнічного походження”, є, по-суті, представниками найбільш 
різнорідної етнокультурної групи населення в Канаді. Оскільки вони є вихідцями з таких етнічно неод-
норідних країн, як Індія, Пакистан, Бангладеш, Шрі-Ланка, так й іммігрантами чи нащадками іммігран-
тів із “південно-азійських спільнот” держав Східної та Південної Африки, Гайани, Тринідаду, Греції та 
Маврикію, котрих “було поселено тут у часи британського колоніального володіння» [10].  

Тому, наприклад, Інтернет-версія енциклопедії “Канадіана” для точнішого визначення етнічних 
коренів жителів Країни кленового листка оперує поняттям “етнокультурні категорії для вихідців з Пів-
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денної Азії” і включає сюди аж 12 етнічних груп: “сикхів”, “пакистанців”, “тринідадців”, “ісмаїлітів”, “пів-
нічних індійців”, “фіджійців”, “гуяратів”, “гайанців”, “південних індійців”, “синьгалезців”, “бенгальців”, 
“бангладешців” [10]. Але, як бачимо, названі категорії також не уточнюють стовідсотково “етнічну прина-
лежність” “південно-азійців”, так як тут ототожнено “етнічність”, релігійну приналежність та національне 
громадянство, а отже, “етнічне походження” розмито різними критеріями: назвами національних держав 
(“пакистанці”, “бангладешці”, “гаянці”, “фіджійці”, “тринідадці”), релігійних вірувань (“сикхи”, “ісмаїліти”), 
географічних регіонів (“бангладешці”, “північні індійці”, “південні індійці”, “бенгальці”) та безпосередньо 
самими етносами, чи будемо ще більш точними, навіть субетносами (“гуярати”, “синьгалезці”). 

Отже, можемо зробити сміливе припущення, що категорія “південні азійці” не є адекватним 
тлумаченням категорії “етнічної приналежності” так само, як, нaприклaд, і термін “європейці”. Вважаємо, 
що дані терміни використовуються швидше для виокремлення загальних, відносно спільних культур-
них, історичних чи швидше географічних особливостей, але основні “етнічні ідентифікації” потребують 
подальшого чіткого вивчення та визначення для більш точного та конкретного виявлення етнокультур-
ного походження громадян сучасної Канади.  

Утім, такі уточнення не відміняють тієї загальної тенденції, що етнічна різноманітність жителів 
“районів муніципального перепису населення”, тобто найбільш населених канадських міст, є на сьогодні 
важливим фактом суспільно-політичного розвитку цієї країни, а етнічний фактор – одним з визначаль-
них для внутрішньої політики канадської федерації на сучасному етапі. 
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ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЛОДІЖНОГО РУХУ 
 
У статті показано, що в сучасному українському суспільстві, спостерігається тенденція до 

зростання суспільної потреби в політичній соціалізації молодого покоління. Проявом суспільної по-
треби в державі є реалізація сучасної державної молодіжної політики, створення молодіжних гро-
мадських організацій, участі молоді в політиці, управлінні державою тощо. хоча спостерігається 
недостатнє представництво молоді у органах державної влади й місцевого самоврядування не дає 
їм змоги реально впливати на прийняття державних рішень і брати участь у їх реалізації. Розкри-
вається вплив політичної соціалізації молоді на розвиток державної молодіжної політики та моло-
діжного руху. Виокремлюється два головних шляхи розвитку державної молодіжної політики і 
молодіжного руху. 
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It is shown in the article that in modern Ukrainian society, there is a tendency to growth of public ne-

cessity in political socialization of the young generation. In the state realization of modern state youth policy, 
creation of youth public organizations is the display of public necessity, participation of young people in a 
policy, government and others like that. Although there is the insufficient representative office of young peo-
ple in public and local self–government authorities and this fact does not enable them to influence on accep-
tance of state decisions and take part in their realization. Influence of political socialization of young people 
on development of state youth policy and youth motion opens up. Two main ways of development of state 
youth policy and youth motion are selected. 

Key words: political socialization, youth motion, state youth policy, political activity, young people, 
public necessity, youth public organization. 

 
Процес становлення і структурування політико-ідеологічного простору держави ставить перед 

громадянами низку запитань, які стосуються визначення свого ставлення до тих ідеологічних ціннос-
тей, які презентуються суб’єктами політичного процесу, формування стійких політичних і ідеологічних 
пріоритетів, уявлень про відповідні цілі в сфері політичних відносин, засобів досягнення цих цілей. Ви-
бір молоді є невипадковим. Так, на думку В.О. Васютинського, “молодь вже незабаром визначатиме 
основні вектори розвитку українського суспільства”, вона знаходиться у тому “специфічному віці, коли 
в основному сформувалися особистісні структури, що забезпечують більш-менш повноцінне входження 
молодої особи у світ “справжнього”, дорослого життя” [2, 164]. 

Які причини того, що молодь уникає вибору політичної ідеології, вибору своєї позиції в системі 
суспільних відносин, свого місця серед соціального загалу з врахуванням власного волевиявлення на 
основі політичних цінностей, ідеалів, переконань і апелює до їхньої когнітивної складності, відкладаючи 
вибір на невизначений термін?  

Розвиток державної молодіжної політики та молодіжного руху є суспільною потребою сього-
дення. Факторами, які зумовили зростання цієї суспільної потреби, є насамперед певні позитивні зміни 
в громадській активності молоді. Так, наприклад, у період з 1995 до 2006 р. зросла кількість тих, хто 
цікавиться політичними процесами (з 65% до 88%). Майже в чотири рази зменшилася кількість тих 
молодих респондентів, котрі не підтримують жодного ідейно-політичного напряму: з 43 до 11 % [4].  

Крім того, збільшився рівень політичної активності молоді. Так, 10% молодих людей готові 
брати участь у забезпеченні правопорядку міста, села, а 20 % вже брали участь у різних політичних 
акціях. Знизився рівень аномійної деморалізованості та підвищився рівень соціального оптимізму. 
Свідченням цього є той факт, що 62% молоді вірять у покращення соціально-політичної ситуації в 
Україні [4]. 

Усі ці фактори зумовлюють в сучасній українській державі суспільну потребу в проведенні пев-
ної роботи щодо формування й реалізації нової за принципами, змістом і механізмами державної мо-
лодіжної політики. Вона стає одним з найважливіших пріоритетних і специфічних напрямів діяльності 
держави й здійснюється в інтересах молодої людини, суспільства, держави з урахуванням можливос-
тей країни, її економічного, соціального, історичного, культурного розвитку та світового досвіду держа-
вної підтримки молоді.  

Важливим фактором в еволюції державної молодіжної політики в Україні має стати її набли-
ження до стандартів та принципів, на яких ґрунтується молодіжна політика в країнах – членах Євро-
пейського Союзу. Ці нові для нашої держави, але підтверджені багаторічною практикою інших держав 
підходи до розвитку молоді, засновані на пріоритетності державної підтримки організованого молодіж-
ного руху, розподілу функцій і відповідальності за роботу з молоддю між органами державної влади і 
молодіжними громадськими організаціями.  

Активізація політичних відносин в Україні ставить на порядок денний активну дію самої молоді, 
що вимагає від неї свідомого персоніфікування і самовизначення. Політична активність є необхідною 
умовою розвитку суспільства. В політичній сфері сталися значні позитивні зміни, на тлі соціального 
розшарування суспільства зросла готовність молоді до протесту, неконструктивних виступів тощо. 

На політичній активності молоді відбилися й події "помаранчевої революції". Зросла кількість 
тих, хто цікавиться політичними процесами, майже в чотири рази за даними соціологічних досліджень 
зменшилася кількість молодих респондентів, які не підтримують жодної ідейно-політичної течії.  

За цих умов також актуалізується необхідність державної політики щодо молоді, розробка її 
принципів, сутнісних напрямів та фінансування. Задля задоволення різнопланових інтересів молоді 
потрібно розгорнути створення громадських молодіжних організацій. Сама молодь пропонує підвищи-
ти її представництво в органах державної влади і місцевого самоврядування, щоб реально впливати 
на прийняття державних рішень і брати участь у їх реалізації. Потребують усебічного вдосконалення, 
розвитку інфраструктури політичного партнерства й уже існуючі форми співпраці органів місцевого 
самоврядування з молодіжними організаціями. Прикладом цього є створення механізму соціального 
партнерства з громадськими молодіжними організаціями Головного управління у справах сім’ї та мо-
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лоді виконавчого органу Київради, фахівці якого вважають, що необхідно делегувати окремі функції 
державного управління громадським молодіжним організаціям. Ці об’єднання розглядають питання 
громадянської активності молоді, забезпечують їм робочі місця, надають соціально важливі послуги, 
залучають до своїх програм тощо [8, 368-371]. Для ефективної роботи цієї системи необхідна наяв-
ність достатньої кількості неурядових організацій, чіткого і прозорого механізму залучення громадсь-
ких молодіжних організацій до виконання державних програм, визначення пріоритетних напрямків 
молодіжної державної політики тощо. Тобто молодь сама бере участь у прийнятті рішень щодо вирі-
шення своїх життєвих проблем. 

Позитивний розвиток даного процесу вимагає створення системи спільних взаємоузгоджених 
дій з боку держави та громадянського суспільства. Проблема полягає в тому, що українська молодь 
досі не вбачає захисника своїх інтересів, як у самій державі, так і поза її межами. А більшість намагань 
влади змінити даний стан через бюрократичні структури не знаходять розуміння та підтримки серед 
молоді, бо влада сама гальмує діяльність молодіжних організацій та будь-які їхні спроби вже на початку 
їх існування. 

На сьогодні державна молодіжна політика України, попри всю свою декларативність, не здатна 
ефективно відображати інтереси більшості молодого покоління українців. Орієнтація на формалізовані 
молодіжні структури, намагання вирішити меркантильні політичні проблеми за допомогою нарощуван-
ня кількості заангажованих молодіжних організацій не сприяє залученню молоді до конструктивного 
діалогу.  

Радикальна опозиційність деяких молодіжних організацій до окремих структур державної вла-
ди є швидше негативом, ніж позитивом, з огляду на розвиток громадянського суспільства, демократії 
та становлення політичної стабільності в Україні. Такий стан речей у молодіжній політиці лише розви-
ває негативні тенденції та веде до відтоку значної частини активної молоді з молодіжного руху. 

У вирішенні ключових завдань побудови в Україні громадянського суспільства й найважливі-
ших соціальних проблем все більш значущу роль відіграють молодіжні громадські організації. Але їх 
внесок у вирішення соціальних проблем українського суспільства насамперед залежить від стану пар-
тнерських відносин між молодіжними недержавними громадськими організаціями та органами держа-
вної влади і місцевого самоврядування, які, відповідно до Конституції України, є засобом реалізації 
права територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції 
і законів України.  

Згідно з Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Украї-
ні ", керуючись загальнодержавною концепцією про формування громадянського суспільства, органи 
державної влади та місцевого самоврядування мають сприяти створенню та розвитку молодіжних та 
дитячих громадських об’єднань. Зокрема, треба передбачити і фінансову допомогу. Тобто Україна 
визнає молодіжну політику пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного 
розвитку суспільства, але держава має віднайти політичну волю задля її реалізації. 

Водночас існуючі форми співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними організа-
ціями потребують усебічного вдосконалення, позитивним прикладом для чого може стати досвід країн 
з розвинутою інфраструктурою соціального партнерства. До таких держав відноситься насамперед 
Польща, яка демонструє найбільш позитивні з усіх країн Східної Європи результати реформування 
суспільного життя та формування громадянського суспільства, а також Німеччина і Франція, в яких 
мережа розвитку громадських організацій вже має давню історію і певний досвід. 

Міжнародний досвід показує можливість допомоги держави громадським організаціям, діяль-
ність яких спрямована на реалізацію державних пріоритетів у даній галузі, які в свою чергу більш ефе-
ктивно та економно виконують ряд завдань компетенції органів місцевого самоврядування. Робота 
неурядових організацій у таких сферах, як соціальна допомога, просвітницька діяльність, надання 
безкоштовних інформаційних, юридичних послуг, організація культурних, спортивних та інших масових 
заходів є нерідко більш результативною, ніж робота адміністративних органів.  

Певні позитивні кроки у напрямку налагодження взаємодії молодіжних організацій з органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні вже існують. До них можна віднести ство-
рення Координаційної ради з питань молодіжної політики при Президентові України, аналогічних місь-
ких координаційних рад, організація конкурсів, програм молодіжних організацій, регулярні спільні 
наради з лідерами молодіжних та дитячих громадських організацій тощо.  

Але не достатньо системний характер взаємодії місцевих влад та громадських молодіжних ор-
ганізацій гальмує розпочаті зміни. Практично відсутні довгострокові програми співробітництва, а меха-
нізм надання коштів місцевих бюджетів для підтримки соціально вагомих програм громадських 
молодіжних організацій знаходиться ще на стадії розробки. Потребує вдосконалення законодавча ба-
за щодо залучення молодіжних організацій, відсутня суттєва фінансова допомога громадським органі-
заціям і молоді.  

На жаль, чи не єдиною формою висловлювання своїх інтересів частина радикально налашто-
ваної молоді вважає страйки, голодування, пікети й демонстрації. Молодь часто визнає їх чи не єди-
ним методом для з’ясування своїх стосунків із структурами влади. Держава не може бути впевнена у 
своєму майбутньому, не дбаючи про конструктивний діалог з молоддю, вкорінення навичок конструк-
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тивного відстоювання своїх прав. Адже саме ці ініціативні молоді люди, які наразі намагаються будь-
якими способом відстоювати свої права, у майбутньому, напевно, стануть політичною елітою.  

Для України може бути корисним напрацьований зарубіжними урядами досвід розробки та ре-
алізації молодіжної політики у співпраці з молодіжними громадськими об’єднаннями. Він лежить у 
площині подальшої оптимізації і вдосконалення моделі державної молодіжної політики.  

Історичний досвід також засвідчує, що справжній прорив суспільства у нову якість можливий 
лише тоді, коли у його трансформацію активно включається молодь. Над нею не тяжіють застарілі 
ідеологічні догми і стереотипи, її не сковує страх перед масштабами і глибиною змін. На конгресі "Мо-
лодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві" було відзначено, що серед сфер, де особ-
ливо гостро відчувається потреба у молоді, можна виділити не тільки участь в громадських 
організаціях і політичних партіях, а й державне будівництво, управління економічними і соціальними 
процесами. Поки що вони репрезентовані у владних структурах непереконливо. Частка державних 
службовців віком до 30 років не перевищує 15 % [3]. Дуже важко, а часто й неможливо, знайти пред-
ставників цієї вікової категорії в уряді, центральних органах виконавчої влади. І хоча склад Кабінету 
Міністрів України, керівництва міністерств та інших центральних установ значно змінився, ніж десять 
років тому, такі зрушення все ж таки досить повільні. 

Недостатнє представництво молоді в органах влади й управління не дає їм змоги реально 
впливати на прийняття державних рішень і брати участь у їх реалізації. Хоча, з іншого боку, потрібно 
підкреслити, що молодість сама по собі не може бути перепусткою на високі відповідальні посади і 
виправданням на можливі помилки і прорахунки. Тут доречно вказати, що наявність диплому про вищу 
освіту не може бути гарантом активності молодих людей. Важливу роль відіграє життєва і професійна 
школа, яку молоді люди отримують, беручи участь у діяльності громадських організацій і політичних 
партій. 

Вибори Президента України 2004 р. та вибори народних депутатів України 2006 р. розвіяли 
міф про повну аполітичність української молоді та довели, що рушійною силою на шляху до демократи-
зації суспільства є українська молодь. Вона продемонструвала вміння адекватно оцінювати політичну 
ситуацію та ефективно діяти задля дотримання законності та основних принципів громадянського сус-
пільства. Після завершення виборів молодь знову перестала бути активною, цікавитися й займатися 
політикою. Тому актуальним є створення та робота різних інститутів політичної освіти, які зможуть на-
дати активній молоді, молодим лідерам систематичних професійних політичних знань, практичних на-
вичок, що допоможе їм віднайти своє місце у громадській та політичній сферах життя, посісти чільне 
місце в органах державної влади та бізнесі. Крім того, такі заходи спроміжні значно активізувати мо-
лодіжний громадський рух в Україні і надати йому нового імпульсу, що стане запорукою розвитку гро-
мадянського суспільства. Прикладом політичної освіти є реалізація проектів ОБСЄ в Україні: „Школа 
молодого лідера", "Нова молодь – нова Україна", в яких беруть участь молоді активісти, віком від 18 
до 30 років з різних регіонів України.  

Органам, що реалізують державну молодіжну політику на місцевому рівні, важливо корегувати 
обрані державою пріоритети відповідно до регіональних традицій, відмінностей, місцевих умов. Необ-
хідно розробити реальні механізми взаємодії, особливо у сферах фінансування молодіжних програм 
та залучення молоді до їх формування і реалізації, життя громади з метою створення сприятливих 
умов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян.  

Утім, питаннями реалізації молодіжної політики займаються не лише державні органи. Сама 
молодь також не стоїть осторонь процесів, які нині відбуваються в політичному, громадському житті 
суспільства, вона намагається підвищити ефективність свого впливу на суспільне життя, намагається 
об'єднатися, зорганізуватися в громадські об`єднання тощо. 

Молодіжна самостійність та ініціатива, прагнення юнаків і дівчат до власної участі в житті сус-
пільства і держави, в задоволенні і реалізації власних потреб і інтересів ведуть до створення і функці-
онування громадських рухів, організацій, об’єднань. Вони виступають середовищем спілкування і 
взаємодії людей, реалізації їхніх інтересів. В подібних організаціях діють власні норми і правила, пра-
ва і свободи, обов’язки і відповідальність. Дитячі і молодіжні організації є одними з найважливіших ін-
ститутів соціалізації дітей, підлітків, юнаків і дівчат, а також створення нового, творчого, інноваційного 
середовища для діяльності молоді. 

Досліджуючи молодіжний рух як важливий чинник зростання суспільної потреби в процесі по-
літичної соціалізації, необхідно враховувати, що він є непростим соціальним явищем і, як мінімум, 
складається з організованої молоді, яка юридично оформлена у громадські об’єднання, та неформа-
льної самоорганізованої молодіжної ініціативи, "молодіжної субкультури". Аналізуючи діяльність мо-
лодіжного руху в умовах правової, демократичної держави відмічаємо, що він змінюється як за 
формами, так і змістом діяльності, що передбачає нові методи та напрями роботи молодіжних органі-
зацій з молоддю, співпраці з органами влади, інтеграції у міжнародні молодіжні структури, створення 
назрілого законодавства, інформаційної бази тощо. 

Більш наочними стають ознаки молодіжного руху як певної системи, дійового механізму пред-
ставництва й реалізації інтересів молоді, здійснення молодіжної політики в державі, яка включає, як 
мінімум, три підсистеми: інституційну, або організаційно-інституційну (державні та громадські структури, 
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що вирішують проблеми молодіжної політики); регулятивну, або нормативну (законодавство стосовно 
молодіжного руху, програмні та статутні документи самих організацій); комунікативну, або інформаційну 
(молодіжні засоби масової інформації, інші молодіжні видання). Структури молодіжного руху присутні 
практично в усіх формах політичної і соціальної організації суспільства, вони пронизують політичну 
систему суспільства на всіх рівнях: загальнодержавному, регіональному та місцевому. 

Молодіжний рух перебуває в залежності від тих змін, які відбуваються як в Україні, так і широ-
кому загальнолюдському масштабі. В студентському молодіжному русі з’являються нові гасла; молодь 
дедалі більше виступає за роззброєння, мир, захист навколишнього середовища. Її хвилюють також 
питання охорони здоров’я, вона виступає проти расизму і расової дискримінації, безробіття й інфляції. 
Цілком закономірним є те, що в Україні діє більше ніж 124 Всеукраїнських молодіжних та дитячих гро-
мадських організацій, понад 3000 регіональних (обласних, районних, міських), тобто спектр соціально – 
політичних організацій досить значний. Серед них є власне політизовані, нейтральні, культурологічні, 
спортивні та інші організації [7]. 

Розвиток сучасного молодіжного руху якісно відрізняється від діяльності попередників. Йдеться, 
перш за все, про створення молодіжних партій. Молодь залучається до "великої політики" як окрема 
соціально-демографічної група з власними економічними, соціальними та політичними інтересами, 
оформленими у вигляді політичних структур. Перші молодіжні партії з’явилися в 1999 році. Якщо на 
кінець 1998 р. політично спрямованих молодіжних організацій було близько 15 %, то в 2001-2002 рр. 
об’єднання такого типу становили вже 37,5 % [0, 98 – 111]. 

Нині майже всі провідні політичні партії мають молодіжних партнерів, або супутників. З'явилося 
декілька молодіжних політичних партій, які виникли на базі молодіжних організацій або за їх сприяння, 
наприклад, партія "Молода Україна", Організація політичного розвитку – "Молодіжна партія України", 
партія "Нова генерація" та партія "Нова політика" [6]. 

Оскільки сама партійна система сучасної України переживає своє становлення, проблемам 
молоді, її адекватного входження у світ політичного приділяється мало уваги. Однак потужні політичні 
партії мають свої молодіжні організації (Ленінський комсомол, Спілка молодих соціалістів, Молодий 
Рух). Робота цих організацій через участь молоді у політичних акціях, проведення громадських заходів 
формує навички політичної участі, активності, відповідальності. Але в силу поляризованості нашого 
суспільства та того факту, що кожна потужна політична партія має сильну підтримку лише у частині 
країни (на Сході або на Заході), відповідно і політичне виховання, що проводиться нею, несе на собі 
відбиток фрагментарності, розірваності нашої політичної культури. Інший аспект пояснюється тим, що 
на даному етапі розвитку політичної системи партії у своїй політичній діяльності далеко не завжди по-
слуговуються ідеалами, які сповідують “на папері”. Таким чином, у середині одного каналу соціалізації 
з’являється протиріччя: через свої молодіжні організації партії намагаються провести у свідомість мо-
лодого покоління ідеали нової політичної культури, а у своїй діяльності керуються старими методами. 
В силу цього ефект такої соціалізації значно зменшується. Безпосередні учасники молодіжних полі-
тичних об’єднань соціалізуються активніше, ніж решта молоді та активістів.  

Усі політичні рухи і партії, організації і об'єднання прагнуть "достукатися" до громадян, формуючи 
політичні цілі, цінності, норми і установки. Кожна з політичних сил сповідує свою стратегію і тактику. 
Один з напрямів тактики засновано на прагматичному завданні обробки громадської думки безпосе-
редньо перед ухваленням того або іншого рішення (голосування на виборах, участь у референдумі та 
ін.). Його прихильники з числа політиків вважають, що виборець поводиться так само, як покупець в 
магазині, де він зупиняє свій вибір на товарі, який краще розрекламований. Ці політики визнають, що 
подібна короткострокова дія, свого роду індокринація, не формує "ідеального громадянина", та і не 
бачать в цьому для себе ніякої користі. Не бачать вони в найближчому майбутньому і можливостей 
для створення довгострокових програм з політичної освіті. Розповсюдження останніми роками маніпу-
лятивних технологій для формування короткострокової електоральної установки є тому свідоцтвом. 

Інші політики, партії і рухи, навпаки, вважають, що можливо і бажано постійне формування по-
літичної свідомості у вигляді цілісної ідеології, що дозволяє виховати компетентних громадян і забез-
печити високий рівень їх участі в політичній діяльності. Правда, хоча ця мета ставилася багатьма 
політиками і теоретиками політики, в житті вона буває досягнута достатньо рідко. Більш того, ця теза 
також використовується в цілях маніпуляції масовою політичною свідомістю. Ми бачимо це, аналізуючи 
виборчі кампанії останніх років. 

Так, на прикладі дослідження програм політичних партій на парламентських виборах 2006 р. 
можна стверджувати, що в дев’яти із 45 (тобто у 20%) політичних сил не було жодного слова про мо-
лодь. Автори інших програмних документів про майбутнє країни все ж таки згадують. Одні обіцяли займа-
тися патріотичним, духовним, спортивним вихованням молоді, пропагандою здорового способу життя 
(як, наприклад, блок "Патріоти України", партія "Третя сила", Соціально-християнська партія тощо) та 
інші сприймали молодь лише як вразливу верству населення, що потребує різноманітних пільг. У програ-
мах таких партій молоді люди згадуються мимохідь поміж інвалідами й пенсіонерами. Так, комуністи 
обіцяють створити "державну систему пільг і соціальної допомоги для ветеранів, інвалідів, молодих 
сімей...". У програмі "Народного Руху за єдність" читаємо: "…соціальні виплати інвалідам, студентам, 
малозабезпеченим – не нижчі за прожитковий мінімум..." [3, 5-6] 
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Зрозуміло, що навіть найбільш продумана програма може залишитися набором порожніх слів, 
якщо у політичного об’єднання не буде ні можливостей, ні бажання свої обіцянки виконувати. Тому на 
довіру заслуговують ті сили, які систематично ведуть роботу з молоддю, цікавляться її проблемами і 
намагаються реально поліпшити її життя.  

Ті процеси, які проходять в українському суспільстві, а саме їх політизована складова, торкну-
лася усіх членів нашого суспільства. Молодь, яка брала участь в різних соціально – політичних акціях, 
була значною мірою лише інструментом певних політичних сил. І це підтверджується тим, що в пода-
льшому молодь не проявляє інтересу саме до участі в політичних процесах суспільства. 

Було б невірно говорити про абсолютну байдужість з її боку до політики. Існуючі політичні інте-
реси молоді скоріше підкреслюють майбутнє політичних векторів. За даними соціологічних досліджень 
дві третини молодих людей не пов’язують майбутні реформи, вихід України з кризи з певною політич-
ною партією чи рухом. Деякі симпатії чи антипатії пов’язані з політичним напрямком: ліві, праві, центр. 
Дослідження "Соціальний моніторинг" показали, що молодь ідентифікує себе так. Свої симпатії лівим 
віддали – 2 %, лівому центру – 5 %, центру – 20 %, правому центру – 11 %, правим – 2 %. Потрібно 
звернути увагу на те, що 30 % молодих людей не орієнтуються в політиці, а ще 30 % не визначилися в 
своїх симпатіях взагалі [5, 25-34]. 

Тому державна молодіжна політика неодмінно повинна залишатися одним з найважливіших, 
пріоритетних напрямів діяльності держави і постійно здійснюватися з урахуванням її можливостей на 
політичному, соціальному, економічному, законодавчому та організаційному рівнях для створення 
сприятливих передумов життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, вирішення 
нагальних проблем молоді, підтримки її інноваційної діяльності, громадської активності. Для цього 
найближчим часом необхідно інтегрувати і зосередити на основних напрямах роботи з молоддю зу-
силля й ресурси відповідно до вже прийнятих Законів України, інших нормативних актів, національних, 
державних, галузевих програм і забезпечити невідкладне виконання визначених ними першорядних 
завдань щодо молоді. 

Потребує розв’язання і поглиблення ділових відносин між державою та молодіжними організа-
ціями (молодіжним рухом), тобто вдосконалення законодавчої бази, яка детермінує діяльність моло-
діжних громадських організацій і об'єднань, підтримку і стимулювання їх діяльності, активне залучення 
молодіжних організацій, їх лідерів і активістів, молодих парламентарів, бізнесменів до розробки і прак-
тичної реалізації державної молодіжної політики. Здійснення ж конкретних молодіжних проектів і про-
грам, турбота держави про підготовку (навчання, практика суспільно-політичної діяльності) молодих 
політичних лідерів, організаторів, активістів дитячих і молодіжних суспільних організацій є конкретни-
ми механізмами цієї важливої державної роботи. Потребують розширення та посилення міжнародні 
молодіжні контакти, обмін досвідом, практикою державної підтримки молодіжного руху, посилення по-
стійної уваги до діяльності молодіжних громадських організацій з боку місцевих, регіональних органів 
влади і еліти. 

Відтак, виокремлюємо два головних шляхи розвитку державної молодіжної політики і молодіж-
ного руху. По-перше, діяльність самої держави щодо розвитку молоді, запровадження різноманітних 
програм на основі чинного законодавства; по-друге, діяльність самої молоді, її ініціативи і підтримки 
діяльності молодіжних організацій, стимулювання молоді до самостійного вирішення власних проблем.  

Треба зазначити, що українська молодь достатньо критично оцінює стан реалізації державної 
молодіжної політики. Тому необхідно впроваджувати таку молодіжну політику, яка відповідала б новим 
політичним умовам розвитку суспільства. 

Держава зацікавлена мати не просто молодіжні організації, молодіжний рух, а саме різнопла-
новий, плюралістичний рух, який відбивав би інтереси якомога більшої кількості молодіжних соціаль-
них груп. Важливим для держави є те, щоб молодіжні організації діяли відповідно до Конституції 
України, чинного законодавства, включення широких верств молоді, молодіжних організацій та 
об’єднань до реалізації виробленої державної молодіжної політики. Посилення просвітницької роботи 
серед молоді щодо інформування та роз’яснення принципів державної молодіжної політики, задіяння 
її в державні молодіжні програми відіграє велику роль у розвитку нового покоління. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ  
І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ  

ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА 
 
У статті проводиться думка, що політична опозиція повинна захищати не враховані вла-

дою суспільні інтереси, а для цього їй потрібно тісно взаємодіяти з громадянським суспільством. 
Автор розглядає позапарламентську опозицію в Україні та Республіці Польща, які виникли завдяки 
становленню громадянського суспільства. Також аналізується виконання основних функцій парла-
ментською опозицією в двох сусідніх державах і пропонуються форми її взаємодії з громадянським 
суспільством. 

Ключові слова: політична опозиція, позапарламентська опозиція, парламентська опозиція, 
громадянське суспільство, демократія, соціальний капітал. 

 
In article is pursued a thought, that political opposition is due to defend social interests, which have 

not taken into consideration by authority, but for this it must interact with civil society. The author examines 
out of parliament opposition in Ukraine and Republic of Poland, which appeared thanks to formation of civil 
society. It is analyzed also execution of main functions by parliamentary opposition in two neighbouring 
states and are proposing forms of its cooperation with civil society. 

Key words: political opposition, out of parliament opposition, parliament opposition, civil society, de-
mocracy, social capital. 

 
Розбудова демократичної правової держави неможлива без громадянського суспільства. Вер-

ховенство права і демократія існують там, де члени громадянського суспільства можуть забезпечити 
захист своєї свободи, власності, беруть участь в управлінні державою. Питання взаємодії влади та 
громадянського суспільства, влади та політичної опозиції часто є предметом наукових статей, а ось 
взаємодія політичної опозиції і громадянського суспільства ще мало досліджена. Водночас саме полі-
тична опозиція покликана слідкувати за діями і рішеннями влади щодо того, чи враховують вони інте-
реси суспільства. Очевидно, що для виконання такої функції політична опозиція повинна мати 
налагоджені механізми взаємодії з суб’єктами громадянського суспільства. Крім того, політичні сили, 
які перебувають у політичній опозиції, обмежені у реалізації державної влади, а відтак, мають більше 
часу для детального аналізу суспільних потреб. Оскільки Республіка Польща вже є членом Європей-
ського Союзу, а Україна тільки прагне стати кандидатом на вступ до нього, корисним буде вивчити 
досвід наших сусідів з цього питання.  

Відсутність повністю присвячених взаємодії політичної опозиції та громадянського суспільства 
у двох сусідніх державах публікацій свідчить, що це питання є малодослідженим. Окремі аспекти да-
ного питання розглядаються експертами Українського незалежного центру політичних досліджень С. 
Конончук та О. Ярошем. У праці „Парламентська опозиція в Україні: модель та провадження” розгля-
даються канали її зв’язку з громадськістю. Українська дослідниця Н. Піскарьова в дисертаційному до-
слідженні „Політична опозиція як інститут демократії та суб’єкт політичного процесу сучасного 
українського суспільства” аналізує умови виникнення політичної опозиції в суспільстві. Український 
науковець О. Бойко в докторській дисертації „Суспільно-політичні трансформації в Україні (квітень 
1985 – серпень 1991 рр.): історико-політологічний аналіз” досліджує суспільний рух, який згодом утво-
рив демократичну опозицію. Детально вивчає виникнення політичної опозиції з середовища грома-
дянського суспільства в Республіці Польща О. Брусиловська. Однак у зазначених публікаціях окремо 
не висвітлюється питання взаємодії політичної опозиції і громадянського суспільства. Політична опо-
зиція розглядається в контексті суспільних процесів.  
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На сьогодні в науковій літературі немає розроблених механізмів співпраці постійно існуючої 
парламентської опозиції в Україні та Республіці Польща з громадянським суспільством. Отже, наше 
завдання – розглянути реальний стан такої взаємодії у двох сусідніх державах, а також запропонувати 
можливі форми співпраці. 

Оскільки в нормативних документах двох держав відсутнє офіційне визначення політичної 
опозиції, зазначимо, що ми розуміємо під цим поняттям. Політична опозиція – це інститут політичної 
системи, який включає організовані суспільно-політичні сили, які не схвалюють програму і діяльність 
влади та прагнуть її замінити. Суспільно-політичну силу можна вважати політичною опозицією за та-
кими критеріями: а) чітка структура; 2) наявність альтернативної політики; 3) бажання замінити діючу 
владу безпосередньо або ж, якщо це не суб’єкт виборчого процесу, підтримати певну політичну силу; 
4) оприлюднення своєї позиції щодо політики влади. Політична опозиція існує у двох основних фор-
мах: парламентській і позапарламентській. Парламентська опозиція – це фракції (коаліції фракцій), які 
не підтримують політичної позиції парламентської більшості, послідовно критикують уряд з метою у 
будь-який момент замінити чинний уряд власним. Позапарламентська опозиція – організований публі-
чний прояв незгоди політичних партій (блоків), громадсько-політичних організацій, спрямований на 
зміну офіційного політичного курсу, політики державних органів та їх посадових осіб. Проблем з ви-
значенням і розумінням суті громадянського суспільства немає, але зазначимо, що ми будемо розгля-
дати його як суспільство свідомих людей, які впливають на визначення, розвиток та перебіг подій як у 
суспільстві, так і соціально-правовій державі. 

Варто зазначити, що перші офіційно визнані політичні опозиції в Україні та Республіці Польща, 
з’явилися завдяки становленню громадянського суспільства. В другій половині ХХ століття в цих дер-
жавах виникли суспільні рухи, які згодом вплинули на політичну систему. В Республіці Польща суспі-
льний рух утворився в середині 70-х років, коли з’явилися перші ознаки соціально-економічної кризи і 
громадяни протестували проти політики влади. Вже на початку 80-х років було утворено незалежну 
профспілку “Солідарність”. У програмному документі останньої говорилось: „Солідарність” – це най-
більш суттєве завоювання польського суспільства, це приклад самоорганізації для всіх радикальних 
змін у відносинах між владою та суспільством. Централізована диктатура над усім суспільним життям 
уже неможлива. НПС „Солідарність” є гарантією самоуправління в усіх сферах суспільного життя. Не-
залежні суспільні інститути – профспілки, селянський рух, творчі об’єднання, наукові, культурні, студе-
нтські організації – самим фактом свого існування сприяють переборенню глибокої кризи, яка 
ґрунтується на зруйнуванні суспільних зв’язків” [2, 264]. Наприклад, праця Карла Поппера „Відкрите 
суспільство” з’явилася польською мовою завдяки діям нелегальних, незалежних і позацензурних ви-
давців. Дискусії, які велися в опозиційній пресі і так званій літературі поза видавництвом, популяризу-
вали концепцію відкритого суспільства, яке в той час асоціювалось із самоорганізуючим суспільством. 
Також варто зазначити, що опозиційний рух в Польщі активно боровся за дотримання правил, сфор-
мульованих на Гельсінській Конференції з безпеки і співробітництва. 

В Україні під впливом згаданої конференції найбільш помітним був рух націонал-
демократичного спрямування – Українська Гельсінська спілка, а також Народний Рух України. За ви-
значенням лідера УГС Л. Лук’яненка, її діяльність є „типово політична. Суспільна філософія УГС поля-
гає в тому, що доля окремого громадянина залежить значною мірою від долі всієї нації” [1, 162]. Що 
стосується Народного Руху України, то, на думку О. Бойка, рухівці першої хвилі у своїй абсолютній 
більшості були активними, патріотично налаштованими громадянами України, які бажали докорінних 
суспільних змін. Підтвердженням цьому є соціологічні дослідження, згідно з якими 84% опитаних 
включилися у діяльність Руху, тому що були стурбовані долею країни, республіки; 78% вважали, що у 
такий спосіб будуть сприяти збереженню національної самобутності України; 62,4% – були невдово-
лені діяльністю партійних, радянських, громадських організацій. Третя частина респондентів стала 
членами Руху, намагаючись активніше брати участь у перебудові. І лише одиниці приєдналися до НРУ 
заради самоствердження чи тому, що їх загітували друзі [1, 184].  

Ще одним прикладом взаємодії політичної опозиції і громадянського суспільства в Україні є 
„помаранчева революція”. Однак відмінністю є те, що наведені вище політичні опозиції в Україні та 
Республіці Польща з’явилися в результаті становлення громадянського суспільства, а 2004 р. полі-
тична опозиція активізувала діяльність громадянського суспільства, оскільки саме політичні „помаран-
чеві сили” організували акції протесту. Організація полягала у вивченні потреб, цінностей, мотивацій 
суб’єктів громадянського суспільства і вдалого переконання, що українському суспільству потрібні те-
рмінові зміни.  

Аналізуючи діяльність найбільш організованих і чітко ідентифікованих позапарламентських 
опозицій в Республіці Польща – антикомуністичної опозиції очолюваної профспілкою „Солідарність” 
(1989 р.), а в Україні – „помаранчевої команди” (2004 р.), можна стверджувати, що їхня взаємодія з 
громадянським суспільством була на належному рівні. Адже саме масова підтримка громадянами ак-
цій протесту, організованих опозицією і забезпечила останнім перемогу на парламентських виборах і 
надала їм величезний кредит довіри [7]. Суспільно-політичні сили зіштовхнулися з неможливістю де-
мократичної ротації влади, тому для подолання авторитарних тенденцій їм потрібна була взаємодія з 
громадянським суспільством. Але якщо порівняти взаємодію тих сил, які були в позапарламентській 
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опозиції з громадянським суспільством, і таку ж взаємодію тоді, коли ці ж самі сили отримали владу, 
то ситуація різко змінюється. Політики обох держав все більше віддаляються від повсякденних потреб 
громадян. Тому потрібно формування дійового громадянського суспільства з відповідним типом полі-
тичної культури. На думку польського суспільно-політичного діяча А. Міхніка, демократія – це система 
інститутів і процедур, в рамках якої громадяни на вільних виборах обирають владу, а всі права мен-
шості поважаються. Вона передбачає наявність політичної культури, заснованої на плюралізмі і діалозі, 
різноманітності і толерантності, згода на природну недосконалість політичного порядку, на самообме-
ження свобод у відповідності з принципами правової держави і конституції. Демократія, насамкінець, 
включає в себе переконання в необхідності інститутів громадянського суспільства, які дають громадянам 
можливість організовуватися для участі в суспільному житті [5, 5]. Влада володіє величезним політичним 
ресурсом, за допомогою якого вона управляє суспільством, але часто не на його користь. Як зазначає 
російський науковець Ю. Вдовін, існує „контроль зверху” і „контроль знизу”. Перший асоціюється з 
державним управлінням. Це контроль всієї політичної системи над індивідом, який сприяє її соціалізації, 
адаптації до умов життя серед людей своєї культури, допомагає виправленню девіантної поведінки 
громадян, які порушують норми людського співжиття і т. д. „Контроль знизу” – це суспільно-політичний 
контроль. Суб’єктами суспільно-політичного контролю є різноманітні інститути громадянського суспі-
льства: профспілки, суспільно-політичні об’єднання громадян, „мозкові центри” – інститути радників, 
політичних консультантів, експертів. „На будь-якому етапі функціонування демократичної держави – 
чи то її становленні чи розвитку, саме контроль знизу, з боку суспільства в цілому, забезпечує надійне 
і ефективне дотримання демократичних норм і правил у відносинах „влада – громадянин” [3].  

Крім діяльності позапарламентської опозиції, яка здебільшого активізується в кризові моменти 
розвитку суспільства, в Україні та Республіці Польща сьогодні діє інститут парламентської опозиції. 
Тому взаємодія останнього з громадянським суспільством є особливо актуальною. Аналізуючи діяль-
ність парламентських опозицій в Україні та Республіці Польща, бачимо, що основним їхнє завдання – 
замінити парламентську більшість. Яскравим прикладом є взаємовідносини парламентської більшості 
та парламентської опозиції в Україні (2006-2007 рр.) та Республіці Польща (2005-2007 рр.), які 2007 р. 
призвели до дострокових виборів у обох державах [8].  

За результатами загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом 
“Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” 5–18 грудня 2007 р., тобто вже піс-
ля дострокових виборів, майже половина населення (48%) вважає, що проведення виборiв в Українi 
покликане лише створити видимiсть демократiї, якої насправдi у нас немає. Думку, що проведення 
виборiв – це прояв демократичностi полiтичної системи України, поділяє значно менше – 35% опита-
них. Причина у тому, що населення у більшості (47%) не вважає вибори реальним механізмом впливу 
громадян на владу (протилежну думку поділяє 40%). Основні причини, чому вибори не дають змогу 
впливати на владу, громадяни вбачають у тому, що народні обранці не виконують своїх обіцянок 
(44%), а також те, що відсутній постійний громадський контроль за діяльністю влади (34%). Основні 
позитиви виборів як демократичного механізму впливу на владу населення у тому, що на виборах люди 
дають оцінку діям влади (42%) та обирають людей, які найкраще зможуть керувати країною (38%) [13].  

9-12 травня 2008 р. в Республіці Польща (також після дострокових виборів) центр вивчення 
громадської думки (СBOS) провів опитування громадян щодо оцінки діяльності Сейму. Більше ніж од-
на третя респондентів (35% ) оцінили таку діяльність добре, натомість половина (51%) критично оці-
нює роботу депутатів. „В оцінках Сейму не має поділу на членів коаліції і опозиції”, – зазначається в 
дослідженні [12]. В опитуваннях, проведених в травні 2008 р. SMG/KRC для програми „Forum” TVP у 
Республіці Польща на питання чи уряд „Громадянської платформи” дотримується передвиборчих обі-
цянок 33% респондентів відповіли „так”, а 58% стверджують, що „ні”. Результати цього ж дослідження 
свідчать, що 52% поляків хотіли б голосувати за „Громадянську платформу”. „Таке враження, що не-
дотримання слів політиками є чимось звичним,” – такий невтішний, але, на жаль, відображаючий реа-
льність висновок, робить Йоанна Ліхоцка [11].  

Звичайно, щоб втілити свою програму розвитку, суспільства політичній силі потрібна влада, 
але це не повинно бути їхнім єдиним завданням. Основними функціями політичної опозиції вважають: 
1) формулювання, вираження та узагальнення інтересів соціальних груп, які пропонують альтернати-
вні шляхи розвитку суспільства; 2) організована критика владних інститутів, внесення альтернатив 
офіційній політиці та здійснення контролю над діяльністю діючої влади; 3) спрямування існуючого в 
суспільстві невдоволення владою в демократичні, цивілізовані форми замість ірраціональних, руйнів-
них дій; 4) підвищення ефективності політичної діяльності та рівня легітимності влади, стимулювання 
останньої до самооновлення. 

Якщо зіставити наведені функції політичної опозиції і діяльність української та польської опо-
зицій, то найкраще вони виконують пункт „організована критика владних інститутів”. Щодо функції фо-
рмулювання та узагальнення інтересів соціальних груп, то, в Україні та Республіці Польща 
відбувається все навпаки. Політичні сили придумують „актуальні” проблеми, які рідко мають відно-
шення до справжніх потреб громадян і переконують їх, що саме ці питання треба вирішувати. За до-
помогою засобів масової інформації і різноманітних технологій їм це вдається. Що стосується 
спрямування існуючого в суспільстві невдоволення в демократичні, цивілізовані форми, то в Україні і в 
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Республіці Польща, на жаль, протестний потенціал громадян надзвичайно низький. Деколи варто ор-
ганізовувати громадянські протести проти дій не тільки парламентської більшості, а й парламентської 
опозиції. Наприклад, в Україні, починаючи з парламентських виборів 2006 р. і до сьогодні, парламент-
ська більшість і парламентська опозиція в основному обмінюються критикою. Така опозиція не підви-
щує ефективності політичної діяльності, не стимулює владу до самооновлення, а розбалансовує 
політичну систему. Вони по черзі блокують діяльність Верховної Ради України. Було б непогано, якби 
в такі моменти на вулиці масово вийшли громадяни з вимогою всім діючим депутатам скласти повно-
важення без права балотуватися на 5 років. Можливо, це б заставило їх задуматися над своєю пове-
дінкою і дало змогу знайти консенсус для подальшої спільної співпраці. 

Отже, основне призначення політичної опозиції – сприяти пошуку найкращих рішень для суспі-
льства – в Україні та Республіці Польща не виконується. На нашу думку, це пов’язано з тим, що полі-
тичні сили, оголошуючи про перехід в опозицію, пам’ятають тільки про одну функцію – замінити діючу 
владу. Всі інші функції і завдання їх не цікавлять. Виходом із такої ситуації у двох державах, які ще 
знаходяться в стані трансформації є розвиток громадянського суспільства. Коли громадяни активно 
протестуватимуть проти певних рішень і дій або бездіяльності, то це матиме кращий результат. При-
наймні, в Україні та Республіці Польща є приклади, коли акції громадян були почуті владою. Грома-
дянська опозиція не переобтяжена прагненням до влади, вона формується для вирішення певного 
конкретного питання. Але розвиток держав не може плануватися під впливом масових протестів. Це 
вихід із ситуації лише на певний період. В подальшому, маємо надію, що політична опозиція дійсно 
стане на захисті інтересів, не врахованих владою, а для цього їй потрібно тісно взаємодіяти з грома-
дянським суспільством. По-перше, опозиція покликана виконувати функції представницької демокра-
тії, репрезентуючи певну частину населення; по-друге, вона має потужне символічне значення для 
суспільства, оскільки уособлює внутрішній діалог, узгодження та синтез позицій, чим викликає суспі-
льний резонанс [9, 11]. Парламентські фракції не можуть зосереджувати увагу виключно на уряді, во-
ни повинні аналізувати діяльність інших політичних акторів на арені національної політики та 
утворювати мережу взаємних сигналів. 

На нашу думку, в українському та польському суспільствах відсутній соціальний капітал. Про 
актуальність питання соціального капіталу та його продукту – суспільної довіри для посткомуністичних 
держав – зазначав всесвітньо відомий політолог Френсіс Фукуяма під час лекції в Києві (жовтень 2006 р.). 
„Соціальний капітал – це норми, неформальні норми або цінності, які роблять можливими колективні 
дії у групах людей. .... У політичному житті така можливість співробітничати у рамках правового суспільства 
має вирішальне значення для того, щоб демократія насправді була дійовою” [10, 4]. Бо скільки б ми не 
створювали різних схем, механізмів взаємодії суб’єктів політики, без належного рівня політичної та 
правової культури, громадянської свідомості, соціального капіталу ситуація радикально не покращиться. 
Отже, державні діячі повинні дбати про розвиток громадянської освіти починаючи із шкільних парт. 
Адже, як стверджує український науковець В. Горбатенко, „системи не змінюються самі по собі, їх змі-
нюють люди” [4, 5].  

Український фахівець з питань сталого розвитку суспільства О. Кіндратець зазначає, що „сьо-
годні частина державних службовців не розуміє, чому потрібно підтримувати розвиток громадянського 
суспільства, сприймає його як конкурента, який заважає працювати. Це серйозна перешкода на шляху 
демократичного транзиту. Така позиція свідчить про відсутність необхідних установок, нерозуміння 
значимості громадянського суспільства в збереженні і розвитку демократії. В демократичних країнах 
існує широка мережа недержавних громадських організацій, груп тиску, які в більшій чи меншій мірі 
приймають участь в управлінні. В країнах, де громадянське суспільство формується, більшість грома-
дян відсторонена від цього процесу, а це означає, що цей захисний механізм системи не діє, що може 
приводити до тривалих політичних криз, політичної нестабільності” [6, 201]. Відбувається відчуження 
між електоратом і політичною елітою. Більшість політиків в Україні і Республіці Польща розуміють по-
літику інструментально, як спосіб отримання влади і форми її реалізації. Демократія сприймається як 
гра, в якій потрібно обіграти противника. На відміну від останніх, суб’єкти громадянського суспільства 
не мають на меті завоювати владу, тому вони виступають на противагу політикам і бюрократії і пови-
нні змушувати їх поважати суспільну волю. 

Отже, аналіз діяльності політичної опозиції в Україні та Республіці Польща та її взаємодія з 
громадянським суспільством дає підстави зробити такі висновки. 

1. Виходячи з досвіду України та Республіки Польща, позапарламентська опозиція утворюється 
завдяки громадянському суспільству, а тому механізм їхньої взаємодії на належному рівні. На нашу думку, 
це тому, що їй вигідно в певний час отримати максимальну підтримку громадян для отримання влади. 

2. Парламентська опозиція в двох сусідніх державах майже не взаємодіє з громадянським сус-
пільством, оскільки вона все-таки при владі, хоча її повноваження і є обмеженими. Суб’єкти парламе-
нтської опозиції свою діяльність спрямовують на критику парламентської більшості і шукають шляхів її 
переформатування. 

3. Політики обох держав сприймають політику як боротьбу за владу, що є хибним уявленням, 
яке шкодить успішному розвитку суспільних процесів. Саме розвиток громадянського суспільства може 
виправити таку ситуацію, завдяки громадському контролю за діяльністю влади і опозиції.  
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4. Громадянське суспільство в Україні та Республіці Польща знаходиться ще не належному рі-
вні розвитку, оскільки не виявляє активності у впливі на владу в державах.  

5. Хоча Республіка Польща є членом Європейського Союзу, відтак, рівень розвитку демократії 
у неї повинен бути вищим, ми не бачимо кращого результату в співпраці політичної опозиції і грома-
дянського суспільства. 

Отже, на сьогодні нагальним питанням має стати вироблення механізмів взаємодії політичної 
опозиції і громадянського суспільства. Наприклад, партія (блок), яка знаходиться в парламентській 
опозиції через свої місцеві осередки повинна проводити соціологічні опитування населення щодо ак-
туальних проблем в державі, проводити конференції, круглі столи із суб’єктами громадянського суспі-
льства. В свою чергу, суб’єкти громадянського суспільства повинні проводити постійний моніторинг 
щодо дій і діяльності влади і результати розповсюджувати через засоби масової інформації. Можли-
вим варіантом могло б бути створення спільної організації парламентської опозиції і громадянського 
суспільства. В її склад могли б входити всі члени парламентської опозиції і по одному представнику 
від кожної громадської організації. Один раз в місяць проводилася б конференція з найбільш нагаль-
ного для держави питання, а її узагальнені пропозиції доповідалися б представниками парламентської 
опозиції в парламенті. Ми вважаємо, що поділ законодавчої влади на парламентську більшість і пар-
ламентську опозицію – це не поділ на два ворогуючих табори, а розподіл функцій між представниками 
законодавчої гілки влади. Відповідно парламентська більшість втілює стратегію суспільного розвитку, 
а парламентська опозиція слідкує, щоб максимально були враховані інтереси громадянського суспіль-
ства, сприяє пошуку консенсусу. Нагальною проблемою на сьогодні залишається вироблення форм 
громадянського контролю за рішеннями і діями політиків. 
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РОЛЬ КАТЕГОРІЙ У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ 

(на прикладі категоріального апарату науки про міжнародні відносини) 
 
У дослідженні аналізується місце категорій у науковому пізнанні, зокрема категорій науки 

про міжнародні відносини. Розкривається філософсько-методологічна природа категорій. Також 
досліджується специфіка розвитку теорії міжнародних відносин у термінах її категоріального апарату. 

Ключові слова: категорії, наука, міжнародні відносини. 
 
The categories role in scientific cognition, in particular the international relations categories, is ana-

lyzed at this research. Philosophical and methodological nature of categories is revealed. The peculiarity of 
the international relations theory development in terms of its categorial apparatus is also researched. 

Key words: categories, science, international relations. 
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У сучасну епоху глобалізаційних викликів, ризиків та загроз традиційним суспільним інститутам 
та цінностям актуалізується проблема теоретичного аналізу цих процесів задля вироблення науково-
обґрунтованого уявлення про них, зокрема щодо місця самої науки. 

Метою дослідження є аналіз місця категорій в науковому пізнанні. З метою досягнення дослід-
ницької мети передбачається виконання таких завдань: розкриття природи категорій; аналіз особли-
востей розвитку науки про міжнародні відносини в термінах її категоріального апарату. 

У цілях дослідження такі поняття, як наука про міжнародні відносини, теорія міжнародних від-
носин, міжнародно-політична наука, розглядаються як синонімічні й такі, що охоплюють дослідження 
всього комплексу міжнародних відносин як феномена (в західній політології – міжнародні дослідження). 

У процесі наукового пошуку спиратимемося на праці попередників за такими напрямами: філо-
софський – аналіз категорій як форм мислення і пізнання, в тому числі наукового [1-2; 4; 6-7; 10-15; 17-
19; 21-22]; міжнародно-теоретичний – аналіз категорій міжнародно-політичної науки, де останні тлума-
чаться радше як найзагальніші, найбільш науково вживані концепти теорії міжнародних відносин [3; 5; 
8-9; 16; 20; 24-33]. Однак комплексні дослідження розвитку теорії міжнародних відносин в рамках її 
категоріального апарату відсутні. 

Перейдемо до викладу основного матеріалу й результатів дослідження. 
Природа “категорій” є об’єктом досліджень в генетичній та соціально-історичній психології, лін-

гвістиці, культурології тощо, де вивчаються окремі аспекти “категорій” з точки зору зазначених науко-
вих галузей [2; 4, 23]. Проте своїм походженням “категорії” завдячують філософії, де існує спеціальна 
галузь онтології – категоріальний аналіз, який займається вивченням “категорій”, їхньої природи та 
сфери застосування [17, 203-204]. 

Для кращого розуміння природи категорій спершу окреслимо трактування терміна в історії філо-
софської думки. Так, сам термін давньогрецького походження (kategorian), він тлумачився філософами 
античності як “осуд”, “вирішення”, “доказ”, “пояснення”, “висловлювання”, тобто це було не просто вислов-
лювання, а й певне вирішення, висловлення про предмет чогось сутнісного та суттєвого [18, 472]. 

Для Арістотеля категорії – характеристики родових ознак буття, за допомогою яких воно роз-
членовується в мові й знаннях на рубрики, які не можуть бути зведені одна до одної. Кант розумів під 
категоріями форми розсудку, які, надаючи пізнавальний характер чистому сприйняттю, зумовлюють 
досвід і які самі по собі, тобто без відчуттів, не мають пізнавальної цінності. Філософська система Ге-
геля власне є діалектикою категорій в мисленні, в природі, в дусі, в історії. Для Гегеля категорії – по-
родження мислячого світового духу, вони самостійно породжують одна одну (тому сама система 
гегелівських категорій є ієрархічною) і є лише моментами загальної творчої ідеї. Через ієрархічність 
категорій, надбудову над природними і суспільними процесами Гегеля розкритиковано [13, 194-196].  

Для багатьох напрямів сучасної західної філософії характерний своєрідний лінгвістичний по-
ворот в розумінні категорій, де останні розглядаються не як форми мислення і свідомості, а як мовні 
структури. В логічному позитивізмі філософський аналіз категорій підміняється формально-логічним 
аналізом синтаксису і семантики наукових мов. В аналітичній філософії категорії виступають як форми 
розчленування, класифікації явищ, закладених в структурах природної мови. Екзистенціалісти вводять 
в сферу філософського аналізу форми переживання проблемності буття, що є спробою категоріаль-
ного осмислення невідчужуваного від індивідів досвіду життя. Представники неотомізму пропонують 
релігійно-ідеалістичне тлумачення категорій, стверджуючи, що вони існували в божественному розумі 
як прообрази реальних предметів, властивостей і відношень. В діалектичному історичному матеріалі-
змі категорії розглядаються як узагальнення досвіду історичного розвитку пізнання і суспільної практи-
ки, де ключовою категорією є “матерія” [11, 481; 13; 15; 17, 204-205; 18, 472-475; 19, 254]. 

Стисло окресливши розгляд суті категорій окремими філософами та напрямами в конкретно-
історичну епоху, зосередимось на специфіці самих категорій. 

Спершу дамо дефініцію категорій як абстрагованих від дійсності й зафіксованих в словах ви-
значеннях, до яких відносяться групи об’єктів чи аспекти всієї дійсності, які слугують засобами її чле-
нування і синтезу. Завдяки цій дефініції можна провести межу між категоріями як певними 
найзагальнішими поняттями і власне поняттями. Всі категорії є поняттями, але не всі поняття є кате-
горіями. Будь-яка категорія стає поняттям, якщо від неї відокремити функцію членування та синтезу. І 
навпаки, будь-яке поняття стає категорією, якщо ця функція до нього приєднується [14, 40-42; 15]. 

Все, що людина знає про навколишню реальність і про себе саму, вона знає у формі понять і 
категорій або вона осмислює поняттями і категоріями, хоча нею це може і не усвідомлюватися. Фізіо-
логічні аспекти цього феномена мислення досліджуються представниками генетичної (дитячої) психо-
логії. Так, спочатку категорія (як певний зміст, так і слово) невіддільна від предмета; згодом вона 
відокремлюється від нього, стає зовнішньою щодо нього, предмет підводиться під певну категорію; 
нарешті, категорія повністю відокремлюється від предмета в мисленні при виникненні здатності 
сприймати не лише її відношення до предметів, а й відношення однієї категорії до іншої [14, 40]. Відо-
бражаючи немовби каркас світу, категоріальна структура мислення доволі стійка, але водночас істо-
рично змінна, оскільки сам світ і людина в ньому постійно розвивається і змінюється, а отже, йде 
процес приросту знання чи його перегляду шляхом зміни парадигм за Т. Куном [6]. 
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Проте вище зазначені аспекти категорій стосуються більшою мірою філософських категорій, 
які є всезагальними, універсальними, що випливає із специфіки філософії як теорії світогляду, цим 
вона, зокрема, відрізняється від інших наук, які розглядають дійсність у певному зрізі, виходячи із вла-
сного об’єкта дослідження [10, 7]. Тому перейдемо до специфіки категорій конкретно-наукового знан-
ня, оскільки категорії з огляду на їхню природу й значення бувають не лише філософськими, а й 
конкретно-науковими (нефілософськими), хоча окремі вчені виокремлюють поруч із вищезазначеними 
типами категорій ще й загальнонаукові категорії, які займають проміжне місце між філософськими та 
конкретно-науковими категоріями [1, 28]. 

В основі будь-якої системи наукового знання лежить певний категоріальний апарат, найбільш 
типові зв’язки між елементами якого і слугують її характерними ознаками. Тому для розуміння філо-
софських засад об’єктивних тенденцій розвитку певної науки необхідно виробити адекватне і цілісне 
уявлення про її категоріальний апарат, його особливості, оскільки, по-перше, реконструкція зв’язків 
між категоріями є необхідною передумовою і водночас складовою частиною філософської рефлексії 
над досягненнями сучасного наукового знання. По-друге, виявлення відносно повної сукупності кате-
горій і відношень між ними в окремій науковій галузі дає можливість встановити зв’язки конкретних 
систем знань як в синхронному, так і діахронному аспектах. Це, з одного боку, уможливлює визначен-
ня інтерсистемних зв’язків певної системи знань із іншими існуючими системами (синхронний аспект), 
а з іншого – з тими системами, які їй передують чи мають місце опісля неї (діахронний аспект). Окрім 
того, завдяки виявленню цієї сукупності як існуючих, так і перспективних зв’язків, котрі, однак, ще не 
отримали свого конкретно-наукового застосування, але є доволі перспективними в філософському 
плані, стає можливим визначення тенденцій розвитку певної системи наукового знання [4, 339-340]. 

Категорії мислення застосовуються у будь-якій сфері наукового знання в специфічному для неї 
вигляді, тобто не всі категорії, а лише деякі, акцентується не на всіх, а лише на деяких зв’язках і від-
ношеннях між ними, що визначається специфікою її об’єкту дослідження [4, 342-345]. Як і в філософ-
ському пізнанні, системність, характерна для категорій певних наук, задається специфікою їх об’єкту 
пізнання [21; 22, 11-13]. Системність проявляється як шляхом отримання категорією фіксованих ознак 
через її зв’язки з іншими категоріями цієї системи, так і через своєрідне відмежування від всієї сукуп-
ності можливих для неї зв’язків, притаманних їй на рівні побутової свідомості, до зв’язків тільки з кате-
горіями цієї системи наукового знання [4, 344-345]. Варто зазначити, що процес розвитку конкретно-
наукових категорій – це не процес розвитку явища, а процес розвитку знання про нього, хоча ці дві 
сторони пов’язані між собою [4, 349]. В межах однієї науки можуть існувати різноманітні і несумісні між 
собою системи категорій, оскільки процес побудови абстрактної системи категорій можливий, коли 
акцент ставиться на одній категорії й виявленні її зв’язків з іншими категоріями, а отже, коли взяти ін-
шу категорію, то для ці зв’язки будуть відповідно іншими [4, 347], чим можна, на нашу думку, пояснити 
існування різноманітних шкіл та напрямів у межах певної науки. 

Визначивши категорії як невід’ємну складову людського мислення і наукового пізнання, доці-
льно виокремити їх “природні” функції в пізнанні. Серед яких онтологічна, оскільки йдеться про зв’язок 
пізнаючого суб’єкта із об’єктом пізнання, гносеологічна, що й пізнає характер цього пізнання, логічна, 
що зосереджується на характері мисленнєвих операцій [7, 22]. Однак ключовою є, безумовно, світо-
глядна функція, оскільки на основі виокремлення базових категорій та формування їх систем, взаємо-
зв’язків між ними формуються переконання та погляди індивіда взагалі й наукового світогляду 
зокрема. Із світоглядною функцією тісно пов’язана методологічна, оскільки категорії як теоретичні 
конструкти спрямовують пізнавальний процес, задають його загальні схеми та тенденції. На різних 
рівнях пізнання методологічна функція категорій різна. Так, на рівні розсудкового мислення категорії 
виступають як мислена приналежність самого предмета, однак на теоретичному рівні вони виступають 
вже не як розсудкові форми мислення, а як розуміння всезагальних необхідних зв’язків [14, 263-266]. 

Як вище зазначалося, кожна наукова галузь має свою категоріальну сітку, в тому числі й теорія 
міжнародних відносин. Однак, перш ніж перейти до самих категорій міжнародно-політичної науки, ме-
тодологічно коректно визначити її об’єкт дослідження, оскільки, як зазначалося в попередньому під-
розділі, категорії членують реальність, забезпечуючи водночас її цілісність, тому доцільно почати з 
визначення об’єктного поля міжнародно-політичної науки. 

До цього часу продовжується дискусія, чи є наука про міжнародні відносини самостійною галу-
ззю, чи лише складовою політології, оскільки обидві акцентують свою увагу на дослідженні політичних 
взаємодій, тобто світу політики. За одним із підходів, об’єкт дослідження обох галузей тотожний, а от 
географічна локалізація науки про міжнародні відносини ширша [20, 38]. Однак для цих двох сфер до-
слідження, окрім географічної відміни, нетотожними є й засоби, можливості й середовища досліджу-
ваної реальності [20, 43], тому й об’єктом теорії міжнародних відносин є межа між “ми” та “інші”, на 
думку представника іншого підходу [16]. Тому “концептуальна апперцепція” [12] дослідниками власно-
го об’єкта як цілісної картини є іншою, тобто, мовою філософських категорій, в теорії міжнародних від-
носин, на відміну від політології, домінує поняття “системи” над “елементом”, “цілого” над “частиною”, 
а у політології осмислення глобальної дійсності спрямовано в протилежному напрямі, до чого можна 
ще віднести діалектику внутрішнього і зовнішнього, де внутрішнє постає первинним по відношенні до 
зовнішнього. 
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Однак, попри відмінності в осмисленні власного об’єкта, ці науки мають багато спільного, ви-
ходячи із дослідження політичного як такого, а тому і ряд спільних категорій, які, втім, мають свою 
специфіку. Приміром, наука про міжнародні відносини збагатила політологію такими категоріями як 
“національний інтерес”, “дипломатія”, “переговори”, які широко застосовуються в сфері аналізу внут-
рішньополітичних процесів [20, 43-44]. Також до категорій міжнародно-політичної науки відносяться 
такі найзагальніші поняття як “баланс сил”, “зовнішня політика”, “полярність”, “міжнародна система”, 
“міжнародна організація”, “глобалізація” тощо [5, 589-625; 8]. Хоча конкретне смислове наповнення 
цих категорій варіює в залежності від школи, течії чи напряму, до якого належить дослідник. Оскільки 
сучасний стан науки про міжнародні відносини та їх понятійно-категоріальне осмислення тяжіє до тео-
ретичного плюралізму, «саду із тисячі квітів» [32, 5], що є, на думку одного із теоретиків-
міжнародників, «єдиною можливою відповіддю на різноманіття реальності складного світу, а будь-яка 
спроба встановити будь-яку ортодоксальність, виходячи із однією методології, може призвести до 
надмірного спрощення чи зменшення шансів на пізнання» [20, 42], тому дослідники акцентують увагу 
лише на тих категоріях та емпіричних фактах, що мають цінність з точки зору репрезентованої ними 
школи [31]. Дійсно, наукова конкуренція в теорії міжнародних відносин, інституціоналізованій в акаде-
мічному дискурсі на початку ХХ століття, має місце. Так, йдеться про дискусію в міжвоєнний період 
щодо сутності міжнародних відносин між реалізмом та лібералізмом, методів дослідження між тради-
ціоналістами і модерністами (біхейвіористами) (50-60-ті роки ХХ ст. критики науки «мертвих білих чо-
ловіків» і відмови від дослідницьких традицій постмодерністськими (постпозитивістськими) напрямами 
– фемінізмом, постколоніалізмом, конструктивізмом [20, 126; 25-26]. Проте було б перебільшенням 
розглядати розвиток науки про міжнародні відносини лише в умовах «глобальної ринкової наукової 
конкуренції», оскільки часто йдеться й про взаємодоповнюваність теоретичних каркасів, запозичення 
окремих концептів, поява на їх основі нових напрямів, що можуть як базуватися на попередніх тради-
ціях, так і заперечувати їх [20, 125-126]. Втім, не слід й розглядати теоретичні пошуки в міжнародно-
політичній науці як суть-в-собі, відірвано від глобальних процесів, що й породили цю науку й детермі-
нують її генезис. Пригадаймо онтологічну, гносеологічну, логічну, світоглядну і методологічну функції, 
де категорії – результат пізнання об’єктивних явищ та процесів суб’єктом пізнання (на рівні розсудку), 
з одного боку, а на науковому рівні, з іншого боку, дослідник виступає також і категорієконструктором. 
Наприклад, для теоретичного відображення складності процесів глобалізації і локалізації, централіза-
ції і децентралізації в міжнародній політиці з’явилась категорія «фрагмеграції», як осмислений наслі-
док діалектичної єдності тенденцій до фрагментації та інтеграції в сучасних міжнародних відносинах 
[20, 217]. 

Реакцією на появу нових акторів «поза суверенітетом» стала поява концепту «слабкої неефек-
тивної держави». Серед таких акторів і мультинаціональні корпорації, що призвело до виникнення 
теоретичної течії в міжнародно-політичній науці транснаціоналізму із прагненням досліджувати транс-
національні взаємодії не лише в рамках міждержавний, а у всій повноті [9]. Державоцентричну паради-
гму аналізу глобальних процесів пропонують замінити людино центричною, звідти критика категорії 
«національна безпека» і поява концепту «людська безпека», що інтерпретується як «свобода від 
страху» і «свобода від потреби» для всіх жителів планети [30; 33], а також ідеї формування глобаль-
ного уряду, «світового суспільства» тощо. 

Для аналізу діахронних аспектів категорій звернемось до такої категорії теорії міжнародних 
відносин як «зовнішня політика», яка тісно пов’язана із категоріями «держава», «суверенітет», «дип-
ломатія» і «міжнародні відносини». В епоху донаціональних держав зовнішня політика розглядалася 
як виключна прерогатива володаря, короля тощо [3, 29]. Із формуванням націй-держав зовнішня полі-
тика трактується як зовнішня функція держави, пов’язана із представництвом її інтересів за кордоном. 
Певною мірою остання трактовка зберігається і донині, але держава вже не розглядається як актор-в-
цілому, а як інституційний, бюрократичний і рольовий механізм, тому зовнішньополітичний процес до-
сліджується не лише як раціональний вибір, а й з урахуванням ірраціональних чинників [24; 27; 29]. 
Утім, якщо на попередньому етапі розвитку міжнародних відносин домінували символічні постаті сол-
дата і дипломата, то кращим відображенням сучасності є фігури туриста і терориста, тому й 
з’являються нові концепти «парадипломатія», «народна дипломатія» тощо. В подальшому можна пе-
редбачити посилення власне консульської складової дипломатичної діяльності, що пов’язана із по-
всякденним захистом власних громадян за кордоном [34], а також в інструментарії зовнішньої політики 
більшого звучання набуде захист власних громадян від негативів глобальних інформаційних потоків, 
технологій тощо. 

З метою виявлення синхронних інтерсистемних категоріальних зв’язків проаналізуємо катего-
рію «глобалізації» як характерної риси ХХІ століття, сучасного стану міжнародних відносин, що харак-
теризується поглибленням економічної, інформаційно-технологічної, культурної та політичної 
інтеграції світу [23; 28]. Адепти реалізму трактують її як зміну статус-кво на міжнародній арені в ре-
зультаті завершення «холодної війни» й перемоги в ній США, однак анархія зберігається і конфлікти 
та війни також [20, 213]. Неоліберали сприймають «глобалізацію» як поширення ідеалів ліберальної 
демократії, вільного ринку й індивідуальних прав людини та формування на їх основі нового світового 
порядку [20, 213]. Для неомарксистів «глобалізація» – зростання економічної нерівності, глобальної 
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експлуатації «світовим центром» «напівпериферії» та «периферії» [20, 213-214], що пов’язано із кон-
цептуальною апперцепцією цього феномена сучасності.  

Отже, категорії, які є предметом дослідження низки наук й досліджуються ще з часів античнос-
ті, відображають найбільш загальні родові ознаки групи об’єктів дійсності й слугують засобами її чле-
нування та синтезу, способом мислення, виконують ряд функцій, певною мірою виражаючи в них 
власну сутність, серед яких онтологічна, гносеологічна, логічна та світоглядна й методологічна. Кожна 
наука має свій категоріальний апарат, що є відображенням її характерних особливостей, водночас 
зв’язок з іншими системами знань дає можливість виокремити тенденції та перспективи її розвитку.  

Специфіка категорій міжнародно-політичної науки випливає з об’єкта досліджень останньої, 
його тісного зв’язку із об’єктом політологічних досліджень, особливостей природи міжнародних відно-
син в ретроспекції та на сучасному етапі, характерними особливостями розвитку науки про міжнародні 
відносини, домінуванням в ній теоретичного плюралізму, існуванням дослідницьких традицій, їх пере-
глядом та «другим диханням», появою нових течій, в тому числі критичних постмодерністських. Діах-
ронний та синхронний аналіз категорій «зовнішня політика» і «дипломатія» відповідно служить цього 
підтвердженням.  

На нашу думку, існуючі категоріальні філософські і конкретно-наукові системи, в тому числі науки 
про міжнародні відносини, слід розглядати в широкому дискурсі Постмодерну з його інтелектуальними 
установками та «апперцепцією» плюралізму, гетерогенності та ризомності. 

Подальші наукові розробки з проблем наукового пізнання, його інструментарію, зокрема кате-
горій, здатні поповнити арсенал фундаментальних досліджень місця науки як соціального інституту в 
добу Постмодерну. 
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ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 
У статті проаналізовано досвід забезпечення повноцінного представництва етнонаціона-

льних меншин в органах влади. Проаналізовано головні принципи, цілі вітчизняної нормативно-
правової системи захисту та гарантування прав етнонаціональних меншин. 

Ключові слова: етнонаціональні меншини, політичний процес, міжетнічні відносини, полі-
тичні права і свободи, етнополітика. 

 
In the article eximines experience of providing of valuable representative office of minorities is ana-

lysed in the organs of power. Main principles, aims of the domestic normatively legal system of defence and 
guaranteing of rights for minorities, are analysed. 

Key words: minorities, political process, political rights and freedoms. 
 
Для України проблематика етнонаціональних відносин завжди була важливою. Її актуальність 

в різні часи лише змінювала свою гостроту залежно від динаміки різних сегментів етнічного, етнополі-
тичного життя. Саме ця динаміка в період розпаду СРСР та суверенізації України й розбудови власної 
держави спонукала владу до вироблення етнонаціональної політики, адекватної суспільним викликам.  

Міжнародна практика свідчить, що однією з головних передумов політичної стабільності в та-
ких поліетнічних за складом населення державах, як Україна, є надання національним меншинам і 
етнічним групам гарантованих колективних прав і свобод. Це pумовлено тим, що в умовах сьогодення 
"етнічність і націоналізм, міжетнічні конфлікти й сепаратистські рухи стали головною силою, яка фор-
мує сучасний світ, структуру і стабільність сучасних держав"[5, 62]. 

Ключовим питанням розвитку громадянського суспільства, яке перебуває в процесі творення й 
охоплює різні національні меншини, є такий їхній статус, який гарантував би одночасно їхнє включен-
ня в громадянське суспільство та ототожнення з територією проживання. Саме мирне співіснування 
різних національних меншин дає змогу державі успішно розвиватися, є джерелом політичної та соціа-
льної стабільності. Демократичне суспільство гарантує національним меншинам забезпечення куль-
турного розвитку, отримання відповідного статусу в суспільстві та доступ до ресурсів, зокрема 
політичних. Світова практика свідчить, що діяльність національних меншин не обмежується лише 
проблемами культури та мови. Рано чи пізно цей процес переходить у політичну площину, тому націо-
нальні меншини треба розглядати і як важливий політичний чинник. 

Закономірним є те, що право національних меншин на політичне представництво як у держав-
них, так і в громадських структурах України розглядається як один із основоположних елементів дер-
жавної етнополітики. Саме це є підґрунтям того, аби дана галузь суспільного життя в нашій країні 
визначалась, як "діяльність, яка передбачає розробку і здійснення заходів, спрямованих на регулю-
вання міжетнічних стосунків та забезпечення функціонування існуючих етнічних структур" [2, 112]. 

У реалізації прав національних меншин одним із визначальних моментів є те, що Закон Украї-
ни "Про національні меншини в Україні" забезпечує право наших громадян, які належать до націона-
льних меншин, обиратися або призначатися на рівних засадах на будь-які посади до органів 
законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування, в армії, на підприємствах, в 
установах і організаціях [3, 9].  

Слід зазначити, що забезпеченню прав національних меншин та можливості їхньої участі в усіх 
гілках влади надавалось великого значення з самого початку здобуття Україною незалежності. 

Відповідності до ст. 5 Закону "Про національні меншини в Україні" у нашій державі забезпечу-
ється врахування інтересів і потреб національних меншин законодавчою та виконавчою владою, орга-
нами місцевого самоврядування через постійно діючі комісії з питань міжнаціональних відносин і 
дорадчі органи з представників етнічних громад (зокрема, Рада представників громадських об’єднань 
національних меншин у Києві). При місцевих Радах народних депутатів можуть утворюватися і функ-
ціонувати на громадських засадах дорадчі органи з представників національних меншин [3, 8-9]. 
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У нашій державі тривалий час функціонувала і Рада представників кримськотатарського наро-
ду як консультативно-дорадчий орган. Ця Рада представників кримськотатарського народу є консуль-
тативно-дорадчим органом при Президентові України. Найважливішими є практичні наслідки 
діяльності зазначеної Ради. Так, за результатами її засідань Президентом України підписано низку 
доручень, серед яких – опрацювання пропозицій щодо прийняття Закону України "Про відновлення 
прав осіб, депортованих за національною ознакою"; проведення переговорів щодо пролонгації з пи-
тань, пов’язаних з відновленням прав депортованих осіб, національних меншин і народів (Бішкек, 
1992); проведення переговорів з відповідними державами щодо повернення в Україну культурних цін-
ностей кримськотатарського народу. Одним із важливих пріоритетів державної політики у сфері між-
національних відносин стало забезпечення реалізації та захист прав депортованих кримських татар та 
їх повернення до Криму, облаштування, соціальні гарантії, задоволення національно культурних та 
духовних потреб. 

Необхідно констатувати той факт, що реалізація доручень Президента України за підсумками 
засідань Ради сприяла вирішенню багатьох проблем облаштування репатріантів. На виконання цих 
доручень лише за 2001–2002 рр. Радою Міністрів Автономної Республіки Крим було прийнято 20 по-
станов і 10 розпоряджень. Питання, пов’язані з реалізацією державної етнополітики, неодноразово 
були предметом обговорення на засіданнях Ради міністрів і сесіях Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим (понад 15 разів). Отже, діяльність дорадчих органів з участю представників кримських та-
тар на практиці себе виправдовувала. 

Реалізація прав національних меншин значною мірою залежить від їх представництва у Вер-
ховній Раді України та в інших вищих органах державної влади. Результати виборів народних депута-
тів України 2002 р. дали свої позитиви: до депутатського корпусу ввійшли представники різних 
національних спільнот, ефективно сформований склад парламентського Комітету з питань прав лю-
дини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Водночас поза цим парламентським коміте-
том є чимало депутатів, які активно і на високому професійному рівні впливають на законодавчу 
політику в сфері міжнаціональних відносин, зокрема Президент Асоціації національно-культурних 
об’єднань України Олександр Фельдман та багато інших. Однак результати минулих виборів до орга-
нів місцевого самоврядування не забезпечили належне представництво національних меншин у цих 
органах. Наприклад, у Полтавській області серед депутатів місцевих рад представники національних 
меншин становлять тільки 1,8 відсотка, у Тернопільській – 0,3 відсотка, а на Закарпатті – 14 відсотків. 
Такий різкий контраст пояснюється тим, що на Закарпатті національні меншини, насамперед угорці та 
румуни, переважно проживають компактно. Водночас значна частина лідерів громадських організацій 
національних меншин, навіть, і не спробувала балотуватися на виборах. Дійсно, вибори – це серйоз-
ний іспит, який потребує концентрації всіх зусиль, енергії й чималих ресурсів, проте завжди існує ризик 
програти. Але якщо під час виборів не підтверджувати свого авторитету, то стан справ навряд чи змі-
ниться на краще. Це стосується не тільки Асоціації національно-культурних об’єднань України, але й 
усіх громадських організацій національних меншин України [10, 53–54]. На початку 2005 р. зареєстро-
вано нові політичні партії окремих національних меншин – Партія угорців України та Демократична 
партія угорців України. 

З метою покращення реалізації виборчих прав національних меншин, зокрема, потрібно за-
безпечити видання офіційних бланків на українській мові та на мові національної меншини, особливо у 
населених пунктах, в яких компактно проживають національні меншини. Подібні питання обговорюють 
під час роботи Змішаних міжурядових комісій. Зокрема, у Протоколі ХІ засідання Змішаної Українсько-
Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, зазначено, що “видання двомов-
них українсько-угорських бланків та інших офіційних документів здійснюється належним чином” [7]. У 
місцях компактного проживання національних меншин необхідно забезпечити переклад виборчих бю-
летенів мовою національної меншини, а на виборчих дільницях розміщувати плакати-зразки рідною 
мовою виборців[8, 34]. У цій сфері можна використати досвід Закарпатської області, особливо щодо 
використання угорської мови на виборах у населених пунктах з багатонаціональним складом насе-
ленням. 

Неможливо обійти увагою той об’єктивний факт, що юридичною гарантією політичної діяльно-
сті, а отже, і політичного представництва є право (в тому числі національних меншин) на свободу 
об’єднання у політичні партії та громадські організації. Варто вказати на певну неузгодженість у цій 
справі, яка виникла невдовзі. Так, спробу реалізувати це право зробила румунська спільнота України, 
утворивши Християнсько-демократичний альянс румун в Україні як соціально-політичний рух. Та у 
зв’язку з прийняттям 1992 р. Закону "Про об’єднання громадян", що наклав заборону на створення 
політичних партій за національною ознакою, цей Альянс був зареєстрований як громадська організа-
ція по захисту прав і життєвих інтересів румун України. Повністю реалізували своє право у цій сфері 
лише представники мусульманських етносів. Так, 25 листопада 1997 р. Міністерство юстиції України 
зареєструвало офіційне політичне угруповання – Партію мусульман України. Ця партія у своїй перед-
виборчій програмі заявила про намір захищати національну меншину. Взявши участь у виборах до 
Верховної Ради України 1998 р., Партія мусульман отримала 0,19% голосів виборців. 
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Як відомо, однією із складових частин політичних прав є право висувати своїх кандидатів на 
виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування. Конкретизація цього права чекає 
ще на своє впровадження у майбутньому відповідному виборчому законодавстві. Тоді значно активі-
зується участь національних меншин у політичному житті України. Для цього Верховна Рада повинна 
хоча б внести необхідні зміни і доповнення до чинного законодавства. 

Українським Парламентом була здійснена спроба досягти цього у процесі обговорення зако-
нопроекту "Про вибори народних депутатів України". під час першого читання (5 березня 1997 р.) ви-
сувалась вимога реалізувати статтю 14 Закону України "Про національні меншини України", оскільки 
ігнорування цього, на думку деяких народних депутатів, може призвести до створення національними 
меншинами своїх політичних партій. За їхнім наполяганням тимчасова спеціальні комісія обговорюва-
ла проблему виборчих національних громадських організацій п’ять разів. Проте, поданий комісією за-
конопроект, який базувався на Законі України 1992 р. "Про об’єднання громадян" і містив положення 
про проведення виборів на багатопартійній основі, визначив суб’єктом виборчого права тільки полі-
тичну партію.Таким чином, стаття 14 Закону України "Про національні меншини в Україні" не знайшла 
свого відображення у виборчому законодавстві. На це звертали увагу у свій час й закордонні спостері-
гачі [9, 404]. 

На думку вченого-правознавця О.Бикова, колективні права етнонаціональних меншин в зако-
нодавстві України представлені не повністю [1, 69]. Більш критично оцінює дану ситуацію М.Товт. Він 
вважає, що у вітчизняній законодавчо-правовій системі відсутні будь-які спеціальні положення, які б 
забезпечували парламентське представництво з боку національних меншин. Те ж саме, за спостере-
женнями цього фахівця, відбувається з представництвом національних меншин у місцевих органах 
влади. 

Необхідно все ж визнати, що в роки незалежності зроблено значно більше, ніж за всі минулі 
десятиріччя радянського режиму у плані забезпечення політичного представництва меншин в Україні. 
Так, у законодавчих актах протягом багатьох десятиріч констатувалось, що традиційною, провідною 
представницькою формою демократії як колишнього Радянського Союзу, так і незалежної Української 
держави є представники українських громадян в особі народних депутатів. Слід нагадати, що згідно 
чинного законодавства народні депутати України обираються українськими громадянами на основі 
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною системою у 
відповідності із Законом України "Про вибори народних депутатів України" від 24 вересня 1997 року. 
Участь громадян України у виборах є добровільною. Вони мають право обирати і бути обраними не-
залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та со-
ціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Віддаючи повний 
звіт у тому, що мир і злагода в Українській державі можуть бути реально забезпечені лише за умов 
рівноправного ставлення до всіх громадян України, якими згідно з нашою Конституцією є також і наці-
ональні меншини, як багаточисельні, так і нечисельні, держава прийняла Закон України "Про вибори 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14 січня 1998 року. Згідно із статтею 
7 цього Закону громадські організації, які легалізовані на основі положень вітчизняного законодавства 
України, мають право висувати кандидатів на місцевих виборах. 

Нинішній механізм процесів політизації етнічності полягає в тому, що цей процес є однією з 
форм переходу частини суверенітету влади до народу, а конкретніше – до його етнічних сегментів. 

Окремо варто зупинитися на розкритті одного з ключових термінів-понять, що вживається при 
розгляді даної теми. Традиційно політизацію етнічності розуміють як пов’язаний з певним рівнем де-
мократизації суспільства рух за доступ до влади і до участі у прийнятті політичних рішень носіїв етніч-
ної ідентичності. Досвід практичної діяльності доводить, що зазначений процес, у тому числі в таких 
його негативних формах, як загострення конфліктних ситуацій, протистояння, силові методи впливу та 
інші, визначений передусім недостатньою демократичністю державної етнонаціональної політики в 
Україні, недоліками у забезпеченні потреб та інтересів національних меншин. 

Специфічною особливістю політизації етнічних спільнот у межах однієї держави, про що свід-
чить міжнародний досвід, часто має провокативний характер. Слід відзначити, і це підтверджують всі 
провідні експерти у даній галузі, що політизація етнічних громад є закономірним явищем, та все ж, по-
ряд з цим, вона є результативним наслідком дій відповідних політичних сил. Для більш деталізованого 
аналізу можливостей до розширення політичної діяльності національних меншин розглянемо відпові-
дні положення (статті) базового Закону України в аналізованій галузі – Закону "Про національні мен-
шини в Україні".  

Отже, згідно зі ст. 9 "громадяни України, які належать до національних меншин, мають право 
відповідно обиратися або призначатися на рівних засадах на будь-які посади до органів законодавчої, 
виконавчої, судової влади, місцевого і регіонального самоврядування, в армії, на підприємствах, в 
установах та організаціях". 

Тепер щодо ст. 14 даного Закону: національним громадським об’єднанням надається право 
висувати своїх кандидатів у депутати на виборах органів державної влади відповідно до Конституції 
України, законів про вибори народних депутатів і виборів місцевих рад. Проте, як вже неодноразово 
зазначалось, закладені у чинне законодавство умови та механізми реалізації цього права не є доско-
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налими. Зокрема, згідно з ч. 1 і 2 ст. 7 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 24 
вересня 1997 р. під час утворення виборчих округів повинен враховуватися фактор компактного посе-
лення етнічних меншин. Райони такого проживання не мали б виходити за межі одного виборчого 
округу. У випадку, якщо чисельність виборців, які відносяться до національних меншин, стане меншою 
за необхідну, то для сформування одного виборчого округу, такі передбачалося утворювати таким 
чином, аби хоч в одному з них виборці, які належать до національної меншини, складали більшість від 
загального числа виборців у даному конкретному окрузі. 

Зазначена норма була вилучена із вітчизняного законодавства (це є звичною юридичною 
практикою держави) у жовтні 2001 р. при ухваленні нового чинного донині Закону України "Про вибори 
народних депутатів України". Ст. 11 цього Закону, до речі, не включає до суб’єктів виборчого процесу 
громадські об’єднання (не лише етнічних спільнот, але й будь-яких інших). Отже, звідси випливає, що 
такими суб’єктами не визначено і громадські організації, які створені за ініціативи представників націо-
нальних меншин. За останніми не закріплене право висувати кандидатів у депутати (стаття 38 Закону 
України "Про вибори народних депутатів України"). Таке право надано тільки політичним партіям, ви-
борчим блокам партій та безпосередньо громадян шляхом самовисування. Відсутня також фіксація 
обов’язкового врахування етнічного складу населення тієї чи іншої місцевості під час формування ви-
борчих округів. 

На жаль, багато задекларованих прав на практиці не реалізуються належним чином. Правова 
суперечливість у питанні законодавчих гарантій національним меншинам стосовно безпосередньої 
участі у органах влади та місцевого самоврядування полягає не тільки в тому, що чинний Закон про 
вибори народних депутатів фактично позбавляє практичної дієвості ст. 14 Закону України "Про націо-
нальні меншини в Україні". 

Окремо слід застережити, що на відміну від порядку формування всеукраїнського парламенту, 
при виборах місцевих представницьких органів легалізовані згідно діючого законодавства громадські 
організації, до котрих належать і національно-культурні об’єднання, мають право висувати своїх кан-
дидатів. Саме завдяки цьому порядку етнонаціональним громадам відкрито можливості для їхнього 
реального представництва в радах – від окремих населених пунктів до обласного рівня. 

Аби на практиці скористатись політичним правом, гарантованим Законом України "Про націо-
нальні меншини України", громадські об’єднання національних меншин змушені в силу обставин, які 
продиктовані правовою нормою, вдаватися до ряду організаційних заходів, спрямованих на своєрідну 
політичну консолідацію їхніх спільнот і піднесення рівня їхньої політизації аж до створення етнічних чи 
етнічно орієнтованих політичних партій. Таким чином, часто етнічні громади змушені зміцнювати свою 
політичну присутність іноді навіть не викликану конкретними об’єктивними потребами і чинниками[6, 
352]. Вельми важливим з точки зору політико-громадського представництва етнічних меншин їх пряма 
участь у роботі місцевої влади. Чи не найприкметнішою у даному плані їхня безпосередня діяльність в 
органах місцевого та регіонального самоврядування, можливість саме через них активно проводити в 
життя інтереси етнічно однорідного населення, яке проживає компактно. Правничі підвалини для цьо-
го закладено, зокрема, у ст. 5 Закону України "Про національні меншини", яка передбачає, що "при 
місцевих Радах народних депутатів можуть утворюватися і функціонувати на громадських засадах 
дорадчі органи з представників національних меншин". У свою чергу, адміністративно-територіальний 
устрій мусить формуватися з урахуванням національно-історичних та культурно-етнічних чинників. 

До того ж, слід вказати і на таке суттєве не доопрацювання, пов’язане з тим, що досі немає чіт-
кої визначеності щодо ідентичності з юридично-правової точки зору понять – термінів, вживаних у За-
коні України "Про національні меншини в Україні": "національно-культурні товариства", "національні 
громадські об’єднання" і "громадські об’єднання національних меншин" як між собою, так і з загальним 
поняттям – "об’єднання громадян" (Закон України "Про об’єднання громадян") [4]. 

Представники національних товариств і самі національні меншини добре усвідомлюють той 
факт, що більшість проблем, які сьогодні стоять перед ними буде вирішено у залежності від того, на-
скільки пропорційним буде кількість їхніх представників в органах влади різних рівнів. Саме це висту-
пає чи не головним чинником політичної мобілізації національних меншин на сучасному етапі. Аналіз 
показує, що національні меншини, домагаючись свого політичного становлення, намагаються визна-
читись щодо своїх політичних інтересів. Зокрема, національні меншини виявляють бажання щодо 
створення своєї політичної партії, своєї політичної еліти, мас-медіа та ін. Світовий досвід свідчить про 
те, що це доволі прийнятна та оптимальна форма політичного життя національних меншин. Однак як 
це здійснюватиметься в Україні, покаже час. 

Насамкінець слід відзначити, що загалом етнополітика Української держави забезпечує міжна-
ціональну злагоду, базується на законодавстві європейського рівня у галузі етнонаціональних проце-
сів. Через розгалужену систему політико-правових етнополітичних, в тому числі – нормативних 
законодавчих актів, Українська держава констатує поліетнічний характер українського суспільства; 
законодавчо закріплює права всіх її членів на збереження і розвиток національної історичної спадщи-
ни; сприяє розвитку інтегративного типу міжетнічної взаємодії; створює умови для повернення та об-
лаштування депортованих народів. Разом з тим, для підвищення ефективності сучасної державної 
етнополітики в Україні необхідно продовжити вдосконалення її політико-правових основ. 
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ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО  
ЯК ОПОЗИЦІЙНОГО ЛІДЕРА 

 
Опозиція – одна з відмінних рис демократичного суспільства. Опозиція має своїх лідерів. На 

думку автора, Юля Тимошенко – один з таких лідерів в Україні. У статті через моделювання 
політичного портрета автор звертає увагу на психологічні, ідеологічні, політичні і біографічні 
компоненти структури опозиційного лідерства Юлії Тимошенко. 

Ключові слова: політичне лідерство, опозиція, парламентські вибори, прем'єр-міністр, жінка-
політик. 

 
Opposition is one of the features of democratic society. Opposition has its own leaders. In the au-

thor’s opinion Yulia Tymoshenko is one of such leaders in Ukraine. In the article through modeling of political 
portraiture the author pays attention to psychological, ideological, political, and biographic components of the 
structure of opposition leadership of Yulia Tymoshenko. 

Key words: political leadership, opposition, parliamentary selection, prime minister, woman-politician. 
 
Політичне лідерство є невід'ємною гранню владних вертикалей і одночасно могутнім суб'єкти-

вним джерелом опозиційних політичних процесів, тому воно завжди привертало і привертає до себе 
пильну увагу дослідників. Отже, проблема політичного лідерства є, у свою чергу, однією з централь-
них проблем сучасної політичної науки. Ключовим питанням вивчення політичного лідерства як суспі-
льного явища можна визнати розуміння сутності, механізмів, умов і чинників того, що спонукає або 
примушує людей визнавати в одній людині лідера, а іншому – відмовляти в праві на таке визнання. 

Під опозиційним лідерством розуміється можливість і реальна здатність авторитетних особис-
тостей у здісненні впливу як на суспільство загалом, так і на окрему його частину, яка не погоджується 
з існуючими відносинами влади. Сучасні жінки в Україні зосереджують свою увагу на потребі проявити 
себе в владно-державних процесах, а також і в опозиційній діяльності. 

Важливою умовою успішної діяльності опозиції у вигляді суб’єкта політичного процесу є наяв-
ність лідера, який уособлює і персоніфікує її в масовій свідомості. Поняття “політична опозиція” харак-
теризується наявністю спеціального суб’єкта (агента) конфлікту, форма політичної активності якого – 
протидія домінуючому суб’єкту, його позиції і політиці. Опозиція не існує об’єктивно, як раз і назавжди 
дане явище, а формується в ході розвитку конфлікту, наявності в агентів опозиції своїх цінностей, ідеалів. 
Для характеристики жінки-лідера опозиції будемо використовувати метод моделювання політичних 
портретів. Доцільно застосувати типологію політичних портретів, запропоновану російським вченим 
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Т.Рисковою. Дослідниця вважає, що варто використовувати такі параметри для побудови політичного 
портрету: біографія, політична кар’єра, політико-ідеологічний, політико-психологічний портрет [9, 109]. 

Політична опозиція в Україні перебуває у процесі інституціоналізації, звичайно, існує багато 
перешкод на цьому шляху, про які ми говорили в попередньому розділі. Однією з таких перешкод є 
відсутність дійового механізму формування опозиційного лідерства. Н.Вінничук вважає, що «людина, 
яка бере на себе повноваження очолити табір політичної меншості, має бути наділена сильними лі-
дерськими якостями. В умовах нинішньої численної опозиції яскравих лідерів замало, а беззаперечна 
першість належить Ю.Тимошенко» [3, 35]. 

Юлія Тимошенко народилася 27 листопада 1960 р. в Дніпропетровську. Закінчивши школу, 
1979 р. пішла навчатися на економічний факультет Дніпропетровсього держуніверситету за спеціаль-
ністю економіст-кібернетик. 1984 р. Юлія Тимошенко закінчила університет з відзнакою і за розподі-
лом, як це було у ті часи, пішла працювати інженером-економістом на Дніпропетровський 
машинобудівний завод ім. Леніна. З 1989 по 1991 р. Юлія Тимошенко – комерційний директор Дніпро-
петровського молодіжного центру "Термінал". З 1991 р. – генеральний директор корпорації "Українсь-
кий бензин" (КУБ). Власний капітал і банківські кредити КУБ направила на закупівлю паливно-
мастильних матеріалів. Саме такого напрямку бізнесу в ті часи найбільше потребувало суспільство: 
йшов 1991 рік – рік розвалу величезної державної й економічної структури, інфляції і майже миттєвої 
смерті українського сільського господарства. Корпорація "Український бензин" стала основою для 
створення нової бізнес-структури "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ), а 1995 р. Юлія Тимо-
шенко стає президентом ЄЕСУ.  

Початок політичної кар’єри Ю.Тимошенко пов’язують з виходом на політичну арену «Грома-
ди». О.Турчинов активізує діяльність створеної ще 1993 р. невеликої і мало кому відомої партії «Гро-
мада». 1994 р. «Громада», що налічувала трохи більше 1 тис. Осіб, активно підтримала кандидата у 
Президенти Леоніда Кучму. Згодом партія відійшла від політичної діяльності, і про її існування було 
відомо лише фахівцям [13, 81]. Формально дебют Ю.Тимошенко в політиці відбувся в грудні 1996 р. – 
на довиборах в депутати Верховної Ради по Бобринецькому виборчому округу Кіровоградської облас-
ті, де вона отримала 92,3 % голосів [13, 125]. Юлія Тимошенко у середині 1997 р. оформлює членство 
в «Громаді», чим суттєво підвищує рейтинг цієї партії. Невдовзі осередки «Громади» з’являються у 
всіх областях України. Привабливий імідж Юлії Володимирівни автоматично переноситься на партію. 

«Громада» була побудована на трьох складових – популізмі, значних фінансових вливаннях та 
опозиційній риториці. Своїми моральними попередниками партія вважала числення громади, біля ви-
токів яких стояли Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Михайло Драгоманов, Михайло Старицький. 
Головну мету своєї діяльності оновлена «Громада» вбачала в тому, щоб стати на заваді тоталітарній 
політиці Президента України Л.Кучми, а Юлія Тимошенко очолила тіньовий Кабінет Міністрів, створе-
ний за ініціативою «Громади». У цьому кабінеті працювало чимало яскравих політиків, таких як Лариса 
Скорик, Олег Білоус, Леонід Косаківський, Іван Салій та інші [8, 181]. Діяльність тіньового кабінету ма-
ла велике пропагандистське значення – саме на посилення ідей «опозиційного популізму» і робила 
ставку Ю.Тимошенко. 

Можна сказати, що Ю.Тимошенко не завжди була послідовна у своєму статусі опозиціонерки. 
Наприклад, Ю.Тимошенко 1997 р. критикує Президента (офіційно вимагала від парламенту почати 
процедуру відставки Президента), у 1999 р. переходить у його табір, підтримує Л.Кучму (або принайм-
ні займає нейтральну позицію) на президентських виборах і отримує посаду віце-прем’єр-міністра в 
«уряді реформаторів», після відставки знову переходить в опозицію [1, 57]. Активно опозиційність Юлії 
Володимирівни до Президента України проявлялася в 1997-1999 рр., що було пов’язано зі спробами 
закріпитися на загальноукраїнському ринку. На виборах 1998 р. Ю.Тимошенко будувала свою перед-
виборчу кампанію на критиці Л.Кучми, як соціал-демократична опозиція корумпованому режиму. Хоча 
достатня увага приділялася і соціальним програмам.  

З 1998 р. – вона голова стратегічного комітету Верховної Ради з питань бюджету. За час робо-
ти на цій посаді Юлія Тимошенко розробила проекти Бюджетного й Податкового кодексів, нову систе-
му пенсійного і медичного забезпечення, механізм погашення заборгованостей по пенсіях і заробітній 
платні. Також під керівництвом Юлії Володимирівни бюджетний комітет розробив програму «100 тиж-
нів до гідного життя». 

У березні 1999 р. створено нову фракцію під гучною назвою «Батьківщина», куди крім самої 
Ю.Тимошенко увійшли О.Турчинов, О.Білоус, О.Блохін, О.Пухкал, М.Габер (близько 20 старих «гро-
мадівців»). А вже у грудні 1999 р. новопризначений прем’єр-міністр Віктор Ющенко запропонував Юлії 
Тимошенко посаду віце-прем’єра з паливно-енергетичних питань [13, 97].  

У практиці відносин влади і опозиції відзначаються непоодинокі випадки цілеспрямованої ком-
прометації лідерів опозиційних партій, застосування до них силових методів тиску, притягнення цих 
осіб до правової відповідальності, водночас широко афішуючи цей крок у підконтрольних ЗМІ. Так, 
лідер ВО «Батьківщина» Ю.Тимошенко була заарештована (за звинуваченням у злочинах нібито здій-
снених у 1995-1996 рр.) саме в момент найбільш гострого протистояння між владою і опозицією (зима 
2001 р.) і більше місяця (40 днів) перебувала під арештом, що значно знизило ефективність дій опозиції. 
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Вже після обрання нового складу Парламенту в червні 2002 р. Генеральна прокуратура напра-
вила подання до Верховної Ради України про зняття депутатської недоторканості з Ю.Тимошенко. Навіть 
голова Верховної Ради В.Литвин (володів іміджом розумного і безпристрасного лідера парламенту, 
що шукає компроміс між непримиренними противниками), який представляв пропрезидентські сили, 
заявив про незаконність такого подання [7, 23]. 

Блок Юлії Тимошенко був сформований шляхом реорганізації Форуму національного порятунку, 
утвореного на початку 2001 р. під час «касетного скандалу». До Блоку належать: Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина», Українська республіканська партія «Собор», Українська соціал-демократична партія. 
Після виборів 2002 р. до Верховної Ради фракція нараховувала 23 народні депутати [7, 9].  

На 2002 р. середовище Ю.Тимошенко мало два кола інтересів – те, яке відбивало насамперед 
інтереси самої Юлії Володимирівни (умовно середовище ВО «Батьківщина») і те, яке об’єднувало в 
одну команду представників партій-сателітів («Собор», Українську республіканську партію, Українську 
соціал-демократичну партію) [1, 57]. Залишаючись у середовищі Ю.Тимошенко, вони змушені прийня-
ти її «правила гри». Під час виборчої кампанії декларувалися такі програмні засади Блоку: розрив 
«злочинного зв’язку влади і капіталу» через запровадження спеціального механізму фінансування 
партій, перетворення парламентської опозиції на державний інститут, статус якого буде визначено в 
Конституції, забезпечення реальної свободи слова, ліквідація тіньового сектору економіки й забезпе-
чення легалізації національного капіталу, вступ України до НАТО [2, 28-30]. Відтак можемо констату-
вати, що такі програмні положення дозволяють віднести Блок Юлії Тимошенко до правоцентристської 
опозиції з елементами радикалізму. 

Елементи радикальності щодо влади можна прослідкувати у виступах Ю.Тимошенко, яка на-
самперед наголошувала на опонуванні Президентові, його оточенню, кримінально-політичним кланам 
і альтернативності існуючому політичному курсу Л.Кучми: «ми готові взаємодіяти з діючою владою ви-
нятково в питанні складення нею своїх повноважень і реалізації законного вибору народу, який на ми-
нулих виборах висловив вотум недовіри пропрезидентській команді» [12, 51]. 

В січні 2002 р. Ю.Тимошенко разом з соратниками по опозиції (О.Мороз, О.Турчинов, 
Л.Лук’яненко, С.Хмара) розгорнули широку опозиційну акцію під назвою «Повстань, Україно!», яка бу-
ла логічним продовженням попередньої акції «Україна без Кучми». Даний етап можна назвати перед-
останнім в опозиційній діяльності Юлії Тимошенко, оскільки вже 2005 р. вона стала вперше керівником 
українського уряду (на підтримку її кандидатури проголосувало 373 народних депутати – своєрідний 
рекорд підтримки). А ще перед стартом президентської кампанії 2004 р. Юлія Тимошенко підписала з 
Віктором Ющенком угоду про створення коаліції «Сила народу», метою якої була підтримка на прези-
дентських виборах єдиного кандидата від демократичної коаліції.  

Хоча перед нами не стоїть завдання аналізувати діяльність Юлії Тимошенко в період приходу 
до влади і головування в уряді, але можна сказати, що її діяльність в уряді була такою ж неоднознач-
ною як і діяльність в опозиції. С.Грабовський (заступник редактора журналу «Сучасність»), аналізуючи 
діяльність Ю.Тимошенко в уряді, порівняв українського прем’єра з аргентинським президентом гене-
ралом Пероном, а її програму – с концепцією «хустісіалізму» (ідеології справедливості) [4].  

На парламентських виборах весною 2006 р. Блок Юлії Тимошенко набрав біля 22% голосів, 
що засвідчує безумовне лідерство і достатньо високий рівень авторитету серед населення України. 

Ю.Тимошенко є відомим політиком як в Україні, так і поза її межами, звідси – чисельні нагоро-
ди і міжнародні премії. 1998 р. за видатні заслуги перед Українською православною церквою Юлія Во-
лодимирівна нагороджена орденом Святої Великомучениці Варвари. У вересні 2001 року під час 
міжнародного Економічного форуму у Криниці Гурській (Польща) Юлія Тимошенко представляє Украї-
ну у списку претендентів на звання «Людина року Центрально-Східної Європи» і є єдиною жінкою се-
ред них. Рівно за чотири роки, у вересні 2005 р., європейські експерти гідно оцінять діяльність 
Тимошенко на посаді прем’єр-міністра України й назвуть її «Людиною року». У липні 2005 р. авторите-
тний американський журнал Forbes, складаючи рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу, називає укра-
їнського прем’єра Юлію Тимошенко третьою за впливовістю жінкою планети. Цікаво, що одночасно з 
відставкою з посади голови українського уряду Юлія Тимошенко отримує європейське визнання – на-
городу «Людина року Центрально-Східної Європи», яку присуджує їй Економічний форум у Криниці 
Гурській (Польща). У грудні 2005 р. під час другої щорічної сесії Євросередземноморського форуму у 
Монако Юлії Тимошенко вручено ще одну міжнародну нагороду – Prix de la Foundation – за «видатні 
лідерські якості, економічні досягнення під час керівництва Кабінетом міністрів і антикорупційну полі-
тику, а також за боротьбу із загрозами демократії, що виникають у сучасному світі». 

Крім того, 1999 р. Юлія Володимирівна захищає дисертацію на тему "Державне врегулювання 
податкової системи" й стає кандидатом економічних наук. На цьому наукова діяльність не закінчуєть-
ся: Юлією Тимошенко написано більше 50 наукових робіт. 

В грудні 2007 року журнал «Кореспондент» оголосив Юлію Тимошенко «Особистістю року», 
аргументувавши тим, що політик неоднозначний, деколи утопічних поглядів, але її політичний курс по-
слідовний. Дострокові вибори 2007 р. принесли БЮТ успіх: проголосувало на 1,5 млн більше осіб, ніж 
2006 р. В результаті в активі блоку – довіра 30,71 % виборців і друга за чисельність фракція в парла-
менті [10, 19-21]. 
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За період як опозиційної діяльності, так і участі в державних справах, Ю.Тимошенко завдяки 
своєму іміджу отримувала різні своєрідні «ярлики»: це і «газова принцеса» – в період 90-х років завдя-
ки діяльності в ЄЕСУ, потім «Жанна Д’Арк» – в період масових опозиційних акцій, «Залізна Юля» – в 
період прем’єрства (за аналогією з «залізною леді» Маргарет Тетчер), і сьогодні досить популярним є 
«Леді Ю» – напевне за аналогією з англійською принцесою Діаною.  

Так, сама Юлія Тимошенко говорить про ідеал політика: «так, Маргарет Тетчер для мене є 
ідеалом чи моделлю жінки-політика. Я переконана, що будь-яка сильна особистість в політиці викли-
кає або позитивні, або негативні емоції. Чим сильніша особистість, тим сильніші позитивні чи негативні 
емоції» [13, 442]. 

Поряд з постійним «ореолом міфу» навколо постаті Ю.Тимошенко, її часто звинувачують у ек-
стремізмі, небажанні йти на жоден компроміс і явній схильності до радикальних дій. Радикальність 
проявлялася особливо під час «Помаранчевої революції». В книзі «Юля» наводиться цитата з її ви-
ступу: «Тепер не час працювати! Час захищати Україну! Якщо банда не зупиниться, ми будемо пере-
кривати дороги, залізницю, аеропорти» [13, 278] . 

Провідний експерт Центру досліджень політичних цінностей О.Бєлишев у передмові до книжки 
«Юля» вказує, що «тепер цілком очевидно, що на зміну «помаранчевому» міфу «Ющенко» приходить 
створений ще на Майдані новий, більш потужний міф – «Тимошенко». Цей міф більш динамічний, 
більш агресивний…, проте цей міф не є консолідуючим. Але феномен Тимошенко включає, зокрема, і 
здатність пристосовуватись до будь-якої ситуації, змінюючи її у своїх інтересах. У будь-якому випадку 
саме вона вважається потенційним лідером президентської кампанії 2009 р.» [13, 4]. 

Юлія Тимошенко ввійшла в історію України не просто як перша жінка прем’єр-міністр, а як жін-
ка, чий прихід на політичний арена України заклав підвалини базисним змінам у світогляді чоловіків і 
їхньому ставленні до жінок-політиків в Україні, підтвердив неспроможність і безперспективність одно-
статевої, чоловічої політики [6, 4]. Ю.Тимошенко у книзі «Оранжева Принцеса» говорить про себе: «Я 
була аполітичною людиною, хоча завжди неформальним лідером» [8, 61]. 

Стрімкий політичний зліт Юлії Тимошенко (не заперечуючи цілої низки її особистих рис) все-
таки великою мірою пов’язаний не стільки з її здібностями як політика, скільки з приналежністю до 
дніпропетровської промислово-фінансової групи, яка ще за часів Союзу була «кузнею кадрів», і під-
тримкою, яку надавав їй у «політичній розкрутці» ряд впливових осіб.  

Схоже, Тимошенко цілком усвідомлює маскулінні риси своєї поведінки та вдачі, проте вважає 
їх необхідними для успішної політичної кар’єри, зокрема – для опозиційного політика. Вона незмінно 
декларує впевненість у власних силах і рішучість йти до кінця, підкреслює готовність ризикувати і на-
віть пожертвувати собою у боротьбі з внутрішніми ворогами України – олігархами та корупцією [5, 
138]: «Політики, бізнесмени, впливові авторитетні громадяни, журналісти зобов’язані подолати втому 
від політичної дурості і знову створити єдину національну команду для повернення до логічного, кра-
сивого шляху еволюції України. Ми мусимо стати жорсткими як до влади, яка знову нівечить країну, 
так і до блаженних недоумків зі свого ж демократичного політичного табору, які дали втоптати в багно 
прапор свободи, що його з такими неймовірними труднощами нація змогла підняти у 2004 році» [11, 3]. 

В діяльності Юлії Тимошенко як опозиційного лідера ми можемо виокремити такі етапи: 
- 1997-1999 – участь у дільності «Громади» та утворення опозиційного «тіньового кабінету». 
- 2001-2004 – разом з соратниками по опозиції розгорнула всеукраїнські акції: «Повстань Укра-

їно!», «Україна без Кучми»; систематична критика діяльності Президента, програм уряду. 
- 2006-2007 – опозиційна критика урядової політики і наявної конфігурації коаліційних сил у ви-

гляді Комуністичної партії України, Партії Регіонів, Соціалістичної партії України. 
Отже, варто сказати, що в Україні Ю.Тимошенко має досить велику електоральну базу, що до-

зволяє говорити про авторитет, довіру з боку частини населення України. Однак на даний момент ми 
не можемо говорити про Юлію Тимошенко як про загальнонаціонального лідера. 
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ВИБОРИ ЯК СПОСІБ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДІЮЧОЇ ВЛАДИ:  

КАЗАХСТАН 
 

Авторитетом у Казахстані користуються декілька олігархічних кланів, найбільш близьких 
верховному сімейству Казахстана. Вибори, навіть у присутності іноземних спостерігачів, тільки 
підтверджують такий стан речей. Крім того, потрібно розуміти, що для східного менталітету 
такий стан речей є вельми органічним, і підтримується економічною стабільністю і довірою в май-
бутньому. 

Ключові слова: вибори, легалізація, влада, олігархічні клани, двопалатний законодавчий ор-
ган держави, політична боротьба, внутрішня політика, електронне голосування. 

 
Authority in Kazakhstan belongs to several oligarchic clans, which are close to the supreme Kazakh-

stani family, and all subsequent elections, even in presence of foreign observers, just confirm the established 
order of things. With this it is important to mention that for eastern mentality such order of things is quite or-
ganic and is supported by economic stability and confidence in the future. 

Key words: selection, legalization, power, oligarchic clans, bicameral legislative body of the state, po-
litical fight, domestic policy, electronic voting. 

 
Влада в Казахстані належить декільком олігархічним кланам, близьким до головної казахстан-

ської сім’ї, і кожні наступні вибори, навіть при наявності іноземних спостерігачів, лише підтверджують 
встановлений порядок речей. При цьому варто зауважити, що для східного менталітету таке положення 
речей є досить органічним і підтримується економічною стабільністю і впевненістю у завтрашньому дні.  

30 серпня 1995 р. після всенародного референдуму був ухвалений нині чинний Основний За-
кон, де центральне місце в системі державних органів влади належить голові держави – президентові, 
який хоча і обирається шляхом прямих виборів при таємному голосуванні строком на сім років, але 
має дуже широкі повноваження: визначає основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики, забез-
печує функціонування всіх гілок державної влади. На протязі строку своїх повноважень президент зо-
бов’язаний призупинити членство у будь-якій політичній партії, хоча партійна система не є актуальною 
у клановому суспільстві, про що свідчить порівняно мала кількість партій у Казахстані.  

Завдяки геополітичному розташуванню будь-якій ідеї (чи то національній, чи революційній, чи 
навіть ісламській) дуже важко стати масовою, так як офіційно 47 % населення – мусульмани, 44 % – 
православні (переважно, росіяни, українці), 2 % – протестанти (німці), проте, реальний вплив релігії 
серед населення значно нижчий, ніж в інших країнах Середньої Азії. Співвідношення міського, зазви-
чай, політично більш активного, і сільського населення, переважає на користь першого: у містах про-
живає біля 55 % всього населення (Алма-Ата, Караганда, Чимкент, Павлодар, Усть-Каменогорськ, 
Семипалатинськ, Астана, Джамбул), але у більшості великих міст, за винятком Чимкента, казахи не 
складають більшість. Хоча варто зауважити, що національна ідея набуває все більшого прояву, а фор-
мування і поширення казахської ідентичності використовується владою як важливий стратегічний ре-
сурс [11]. 

Основною перешкодою для розвитку демократії в Казахстані є непрозорість і закритість еліти, 
а також жорсткі правила її формування. Еліта Казахстану неоднорідна і суперечлива, складається з 
двох великих сегментів: старої партійної номенклатури, котра зуміла адаптуватися до сучасних умов, і 
освіченої молоді, котра свідомо вливається в стару еліту для вирішення власних економічних проблем 
[9, 40].  

З лютого 1996 р. розпочав роботу новий двопалатний законодавчий орган держави. Перша се-
сія парламенту розпочалася спільним засіданням Сенату та Мажилісу, на якому виступив президент 
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Н. Назарбаєв, проголосивши «шлях до поетапних демократичних» перетворень. В жовтні 1998 р. пре-
зидент також у своєму традиційному посланні до народу оголосив програму демократизації суспільст-
ва, економічних і політичних реформ. Глава держави відзначив, «…що хоча республіка залишається 
своєрідним острівцем стабільності серед охоплених економічною кризою сусідів, Казахстану слід під-
твердити свою репутацію флагмана демократії в регіоні» [3, 25].  

Економічні реформи, стабільність у суспільстві до останнього часу були пріоритетними для 
внутрішньої політики країни, але у світлі сучасної геополітичної ситуації Н.Назарбаєв визнав необхід-
ність розбудови демократичних інститутів, потребу в політичній трансформації. До зазначених змін 
Казахстан рухатиметься поступово, «виховуючи культуру спадщини». На думку президента, ядром 
політичної реформи в Казахстані повинні стати такі елементи демократизації і політичної лібералізації, 
як посилення ролі партії у політичній системі зміцнення і забезпечення незалежності обох палат ка-
захського парламенту – Мажилісу, зміцнення ролі неурядових організацій, які відіграють стабілізуючу 
роль при розбудові громадянського суспільства, багатогранна підтримка на державному рівні вільної, 
незалежної преси, яка працюватиме без цензури. 

Така зміна орієнтирів у внутрішній політиці продиктована бажанням розширити економічну 
співпрацю, увійти до товариства заможних демократичних держав Заходу, отримати підтримку США. 
Варто зауважити, що доля більшості пострадянських країн залежить не лише від внутрішнього вибору 
народу, але і від світової політичної ситуації та процесів глобалізації. З часом зникає і саме поняття 
«пострадянського простору», характер і динаміка політичних процесів обумовлюють власний варіант 
розвитку в кожній з країн, а також перспективи та можливості до його реалізації [4].  

На президентських виборах, які відбулися в січні 1999 р., перемогу отримав діючий президент 
Н. Назарбаєв, набравши близько 81 % голосів, при явці 86 % населення. Президентські вибори в Ка-
захстані вперше були прямими, на альтернативній основі. Хоча низка західних спостерігачів вважає, 
що в ході виборчої компанії було допущено ряд відхилень від загальнодемократичних норм, вибори 
визнали легітимними. Найбільшого резонансу під час перегонів набуло усунення в судовому порядку 
основного конкурента, колишнього прем’єр-міністра А. Кажегельдина [8, 3]. 

Варто зупинитись детальніше на цих виборах, так як вперше з 1991 р. на дільниці прийшли 8 
млн. виборців. Нагадаємо, що раніше Н. Назарбаєв двічі обирався на цей пост без будь-якої альтер-
нативи – у квітні 1990 р. депутатами Верховної Ради ще Казахської РСР і в грудні 1991 р. на виборах, 
будучи єдиним зареєстрованим кандидатом. У квітні 1995 р. його президентські повноваження були 
подовжені рішенням всенародного референдуму. Однак на початку жовтня 1998 р. парламент Казах-
стану прийняв поправку до конституції, подовживши термін повноважень глави держави до семи років 
і призначивши позачергові вибори на січень 1999 р. Офіційною причиною такого кроку стало бажання 
зберегти наступність політичного керівництва країною у перехідний період. Утім, незалежні експерти 
зійшлися на тому, що перенесення строку виборів викликане, насамперед, економічними чинниками. 
Передовсім бажанням випередити світову економічну кризу, негативні наслідки якої дадуться взнаки і 
зможуть мати непередбачувані соціальні наслідки, а саме, низькі світові ціни на нафту, виплати пла-
тежів за довгостроковими кредитами, низький врожай зерна [1, 24]. 

Другою важливою причиною перенесення виборів називають прагнення чинного президента 
закріпити свою особисту владу, поки його позиції відносно сильні, а суперники лише починають готу-
ватися до боротьби. Враховуючи неготовність конкурентів до короткочасної виборчої компанії, прези-
дентська команда отримала шанс легалізувати нинішнє правління формально легітимним 
демократичним шляхом – проведенням альтернативних виборів. 

10 січня 1999 р. відбулися вибори президента Республіки Казахстан, на яких переміг Н. Назар-
баєв, отримавши 79, 98 % голосів виборців, які прийняли участь у голосуванні. Основним конкурен-
том, за твердженнями незалежної преси, міг стати колишній прем'єр-міністр (1994 – 1997 рр.) Акежан 
Кажегельдін, засновник і лідер Республіканської народної партії Казахстану. Для його нейтралізації 
були прийняті своєчасні заходи, а саме, один з районних судів Алма-Ати визнав А. Кажегельдіна вин-
ним в адміністративному правопорушенні – участі в зборах незареєстрованої організації «За чесні ви-
бори». За відсутністю А. Кажагельдина, який так і не був зареєстрованим кандидатом у президенти, 
інші три суперники не могли бути серйозною загрозою для Н. Назарбаєва. Найбільше голосів серед 
них набрав лідер казахстанських комуністів Серікболсин Абдильдін – трохи більше 12%; 4,3% набрав 
голова республіканського митного комітету генерал Гані Касимов; 0,7% – член верхньої палати казах-
станського парламенту сенатор Енгельс Габбасов. Всього на вибори прийшло 86 % казахстанців [2]. 

В той же час в Алма-Ати свою прес-конференцію провела керівник місії Бюро з Демократичних 
інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі Джуді Томпсон. Вона відзна-
чила, що 15 членів цієї місії не були спостерігачами на виборах у повному розумінні цього слова, а 
лише оцінювали хід голосування, оскільки ОБСЄ на початку грудня вирішила ігнорувати ці вибори че-
рез порушення, допущені під час передвиборчої кампанії. 

Місія дійшла висновку, що виборчий процес був далекий від стандартів ОБСЄ. Порушення від-
бувалися, зокрема, в тиску і залякуванні властями альтернативних кандидатів і їх прихильників, 
ускладненому доступі до ЗМІ, масованій пропаганді на користь нинішнього президента в державних 
мас-медіа у зв’язку з чим місія ОБСЄ висловила свою стурбованість ситуацією щодо свободи слова в 
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Республіці. Разом з тим місія відзначила, що голосування в день виборів пройшло у спокійній і мирній 
атмосфері. Серед виявлених порушень Д. Томпсон назвала використанні кількох бюлетенів однією 
особою і дискримінацію спостерігачів з боку деяких місцевих виборчих комісій. Втім, суттєвого впливу 
на хід голосування це не справило. Більшість спостерігачів переконана, що вибори є легітимними [5]. 

Цього ж року в Казахстані відбулися і вибори до парламенту Республіки. Перший етап виборів 
пройшов 17 вересня 1999 р., коли було обрано членів Сенату – Верхньої палати. Сенатори обиралися 
по двоє з кожної області, а також з колишньої і нинішньої столиць Алма-Ати і Астани, ще 7 сенаторів 
призначив президент країни. Зауважимо, що Сенат обирається на 6 років, при чому через 3 роки здій-
снюється ротація половини його складу. Вересневі вибори проводилися на нових засадах: підвищи-
лась роль центрвиборчкому, істотно зменшився розмір виборчого внеску кандидатів, з кодексу 
адміністративних порушень вилучено статтю про участь у діяльності незареєстрованих в установле-
ному законом порядку громадських об’єднаннях. Спостерігачі та представники кандидатів отримали 
право бути присутнім при відкритті урн та підрахунку голосів.  

10 жовтня 1999 р. у Казахстані пройшли вибори Мажиліса – нижньої палати парламенту рес-
публіки. На 77 місць у Мажилісі претендували майже 600 кандидатів, при чому 15 % місць належати-
муть представникам політичних партій. Отже, за підсумками прохідний бар’єр здолали Комуністична, 
Громадянська і Аграрна партії, а також партія «Отан». У 70 % одномандатних округів 24 жовтня було 
проведено 2 тур виборів. 

Наступні вибори в нижню палату парламенту Республіки відбулися 2004 р. і на думку політологів, 
значно відрізнялися від тих, які проводилися в Казахстані з моменту отримання республікою суверені-
тету. Вперше мала місце політична боротьба за місця в парламенті. Нагадаємо, що казахстанський 
парламент включає дві палати: Сенат і Мажиліс. Мажиліс – нижня палата парламенту, – складається з 
77 депутатів, 67 депутатських крісел належать депутатам, вибраним в одномандатних округах, інші 
десять ділять пропорційно отриманим голосам політичні партії. Правлячою в Казахстані є центристсь-
ка партія «Отан», очолювана президентом Н.Назарбаевым. Підтримку президентському курсу пода-
ють також інші партії: «Асар», «Руханіят», «Ауил», Громадянська і Аграрна партії. Для того, щоб 
конкурувати на виборах, опозиція утворила виборчий блок, до якого увійшли Комуністична партія Ка-
захстану і партія «Демократичний вибір Казахстану». Ще одна опозиційна партія «Ак Жол» вела само-
стійну боротьбу з центром, причому досить успішну: «Ак Жол» вийшов на друге після «Отана» місце. 
Завдяки об'єднанню і активним виборчим заходам на загальному політичному фоні виділилися Аграр-
на і Громадянська партії, що створили виборчий блок «АІСТ» [10, 43].  

Політичну боротьбу 2004 р. можна характеризувати активними діями політичних партій і кан-
дидатів, направленими проти своїх конкурентів, і недостатньо високим рівнем боротьби за електорат. 
Виборчі платформи кандидатів і політичних партій потерпали від вузького соціалізованого підходу і 
практично не несли в собі політичної складової. Агітаційні методи і гасла кандидатів і політичних пар-
тій виявилися подібними один на одного, відтак, виборці відрізняли претендентів на місця в парламен-
ті здебільшого за гамою кольорів.  

Вибори запам’яталися також рекордною для Казахстану кількістю зареєстрованих кандидатів в 
депутати. По деяких округах кількість кандидатів досягала 20 і більше. Проте безпосередньо у вибор-
чу боротьбу включилося лише третина кандидатів. Аналіз передвиборчої діяльності кандидатів, а та-
кож бесіди з виборцями показали, що зустрічі з населенням були для кандидатів кращим засобом 
досягнення прихильності. Важливу роль відіграли якісні агітаційні матеріали, але з іншого боку, спо-
стерігачі і населення відзначили подекуди надмірну кількість таких матеріалів. 

Вперше в Казахстані політичні партії і кандидати отримали можливість участі в політичних де-
батах. Окрім жорстко регламентованих теледебатів, організованих ЦВК, партії і кандидати мали мож-
ливість брати участь в дебатах, організованих приватними телеканалами.  

Необхідно відзначити, що вибори 2004 р. в Казахстані пройшли під увагою спостерігачів всіх 
рівнів. Зокрема, було відмінено процедуру акредитації для спостерігачів від суспільних об'єднань, що 
є важливим рішенням для досягнення прозорості виборчого процесу. Невідомо про факти недопуску 
на територію країни міжнародних спостерігачів або про відмови міжнародним організаціям в отриманні 
акредитацій [4] .  

Акредитація спостерігачів іноземних держав і міжнародних організацій, що проводиться ЦВК за 
поданням МЗС РК, була завершена за п'ять днів до дня голосування. Підставою для діяльності міжна-
родних спостерігачів у період проведення виборчої кампанії стало посвідчення встановленого зразка, 
підписане головою ЦВК З. Балієвою. Кількість заявлених спостерігачів від міжнародних організацій і 
зарубіжних держав склала 1 029 чоловік, зокрема від місії спостерігачів СНД 420 чоловік, ОБСЄ – 297, 
делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи – 13, Європейського Парламенту – 3, Шанхайській 
Організації Співпраці – 2. Від міжнародних неурядових організацій заявлено 208 чоловік, зокрема від 
Міжнародної асоціації по спостереженню за виборами «Elections & Democracy» – 140, Міжнародної 
автономної некомерційної організації по спостереженню за виборами в країнах СНД “CIS-EMO” – 47, 
Національного Демократичного Інституту – 10, Міжнародного Республіканського Інституту – 4, Міжна-
родного Фонду виборчих систем – 3, а також 86 спостерігачів від різних країн [4].  
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Наявність політичної боротьби і великої кількості спостерігачів свідчить про позитивну динамі-
ку демократичних перетворень у Казахстані. Всі кандидати, партії і блоки, зокрема ті, що активно про-
тистояли офіційному курсу, були зареєстровані відповідно до законодавства республіки. Показовою 
тенденцією є вихід на політичну арену блоків, утворених для досягнення спільної перемоги на вибо-
рах, особливо це стосується процесів консолідації в середовищі опозиції. Водночас необхідно відзна-
чити, що виборчий період продемонстрував недостатню готовність кандидатів, політичних партій і 
виборчих блоків до ведення боротьби за свої права.  

Чергові вибори президента відбулися 4 грудня 2005 р., Європейська мережа організацій по 
спостереженню за виборами (ЕNЕМО) в Казахстані, провівши спостереження зробила висновки, що 
вибори не відповідали ряду міжнародних стандартів проведення вільних і справедливих виборів. 

Порушення у виборчий період і в день голосування, а також проблеми з акредитацією міжна-
родних місій по спостереженню і міжнародних журналістів свідчать про те, що виборчий процес в Рес-
публіці Казахстан не був відкритим і прозорим. Головними проблемами виборчого періоду були: 
обмеження прав і свобод виборців, втручання Генеральної Прокуратури, Міністерства закордонних 
справ, міграційної поліції і інших державних інститутів у виборчий процес, а також не повне подання 
інформації про кандидатів на пост Президента в ЗМІ Казахстану. Незважаючи на вище перераховані 
порушення, варто зауважити, що прозорість виборів забезпечувалася інформаційним сайтом ЦВК і 
оперативним реагуванням виборчих комісій всіх рівнів на зауваження спостерігачів в день голосування.  

Спостереження за перебігом голосування і підрахунком голосів на більш ніж 310 виборчих ді-
лянках здійснювали 30 короткострокових спостерігачів ЕNЕМО. Спостереження за ходом виборчої 
кампанії в період з 19 листопада до 3 грудня 2005 року здійснювали 10 довгострокових спостерігачів 
ЕNЕМО в шести областях Республіки Казахстан [4]. 

У складі Місії Європейської мережі організацій по спостереженню за виборами Президента Ре-
спубліки Казахстан, акредитованої під егідою Національного Демократичного Інституту, працювали 
представники 10 організацій-учасниць з 9 країн: “Суспільство демократичної культури” (Албанія), “Ко-
мітет Виборців України” (Україна), “Це твій вибір” (Вірменія), “Весна”, “Партнерство” (Білорусь), “Центр 
спостереження за виборами” (Азербайджан), “Міжнародне співтовариство за чесні вибори і демокра-
тію” (Грузія), “Коаліція за демократію і цивільне суспільство” (Киргизстан), “Продемократична асоціа-
ція” (Румунія), “Голос” (Росія). Таке широке представництво також свідчить про впевнені кроки на 
шляху до демократизації передвиборчої кампанії і виборчого процесу загалом [2]. 

Негативне ставлення спостерігачів викликало нерівномірне (кількісне і якісне) висвітлення ін-
формації про кандидатів на пост президента в ЗМІ Казахстану, що позбавило виборців права на отри-
мання об'єктивних відомостей про кандидатів на пост президента і хід виборчої кампанії. Міжнародні 
організації провели порівняльний аналіз 4 центральних телевізійних каналів (КТК, Хабар, Казахстан, 
31 канал), 9 республіканських газет, 15 регіональних видань і дійшли висновку, що найкращий час і 
виключно позитивний характер освітлення в ефірі надається основному кандидату. Не викликає подиву 
цей висновок, якщо нагадати, що основним медіа-магнатом у Республіці є дочка діючого президента. 

Безпосередньо в день голосування, 4 грудня 2005 р., спостерігачі відзначили в цілому високий 
організаційний рівень. Наприклад, прозорість була забезпечена постійними оновленнями сайту ЦВК і 
оперативним реагуванням виборчих комісій всіх рівнів на зауваження спостерігачів. Серед інших пози-
тивних сторін було відзначено можливість слідкувати за виборами місцевим позапартійним громадсь-
ким організаціям, зокрема Республіканській Мережі Незалежних Спостерігачів (РСНН), яка змогла 
направити в день голосування близько двох тисяч осіб. Відмова у доступі спостерігачів на ділянки но-
сила або тимчасовий характер, і негайно скасовувалась після втручання вищих виборчих комісій, або 
ж пояснювалася винятковим характером виборчих дільниць. 

Міжнародні спостерігачі ЕNЕМО відзначили недостатню прозорість застосування системи еле-
ктронного голосування «Сайлау». Зокрема, було відзначено, що виборці не мали раціонального пояс-
нення різниці між електронною і традиційною формою голосування, тому не могли здійснити 
обдуманий вибір [4]. 

Електронне голосування створило можливість для порушення таємниці голосування, яке при-
звело до зловживань, наприклад, здійсненні тиску на такі групи, як студентська молодь і працівники 
бюджетних організацій. Виборці часто відчували складнощі при електронному голосуванні і не могли 
виконати його без допомоги ззовні (найчастіше з боку членів виборчих комісій). Низька кваліфікація 
операторів електронної системи голосування часто призводила до збоїв у процесі голосування і пере-
дачі даних електронного протоколу, що, у свою чергу, підірвало довіру до цілісності і демократичності 
виборчого процесу. Варто зауважити, що існування двох видів голосування: електронного і паперово-
го, не можна визнати як рівноцінні процедури волевиявлення громадян, міжнародні організації реко-
мендували законодавчо визначитися у виборі одного виду голосування і віддати перевагу паперовому 
варіанту. 

На сьогоднішній день Н.Назарбаєв продовжує поглинати політичні партії. Так, Громадянська 
партія Казахстану, створена 1998 р., на VII з'їзді одноголосно проголосувала за злиття з партією 
«Отан», яку очолює президент. Лідер ГПК Азат Перуашев заявив, ще таке об’єднання означає вхо-
дження в широку лідерську команду, формування могутнього індустріального крила у складі найбіль-
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шої партії. В липні 2006 р. до «Отан» приєдналася інша впливова політична сила – партія "Асар", яку 
очолює дочка Н.Назарбаєва Даріга. Сам діючий президент прокоментував об'єднання партій як відпо-
відь новим стратегічним завданням, що постали перед сучасним Казахстаном [6, 17]. 

Отже, аналізуючи політичні трансформації у Казахстані, відзначимо, що вибори (безперечно, у 
своїй основі демократичний інститут) можуть бути використані для продовження, точніше легітимації 
цього продовження, правління діючої влади. Такий варіант можливий за умови вибудованої чіткої вер-
тикалі влади, яка знаходиться під контролем однієї людини (у даному випадку – президента), більш-
менш стійкої економічної системи, стабільної ситуації, тобто при відсутності гострих етнічних чи релі-
гійних протистоянь в середині самого суспільства. 
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(з приводу книги Д.М.Тамойкіна, М.Ю.Тамойкіна «Оцінка антикваріату:  
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«Життя не таке просте, як здається – воно значно простіше», – пожартував якось А. П. Чехов. 

Цей дотепний, безумовно, жарт відображає, зокрема, нашу вічну надію і навіть віру в те, що існують 
прості рішення будь-яких, навіть непростих проблем. На жаль, реальний стан речей дає більше підстав, 
перефразовуючи Чехова, сказати: «Життя не таке складне, як здається – воно значно складніше». 

Однією із складних проблем, зокрема, є проблема ціноутворення. Навіть у Радянському Союзі, 
де ціни, як кажуть, «спускали зверху», над цією проблемою працювали цілі інститути. Коли йдеться 
про ринкову економіку, багато хто думає, що ціни в умовах ринку формує ринкова кон'юнктура. Але це 
ілюзія. 

Навіть у сфері матеріального виробництва на формування ціни впливають не тільки економічні, 
а й політичні, ідеологічні та інші чинники. 

Що стосується цінностей, так би мовити, культурних (чи то антикультурних), то тут проблема 
ціноутворення виходить далеко за межі власне економічної проблематики, бо визначення ціни пред-
мета культурно-історичного значення є вже не тільки економічною, а й культурологічною проблемою. І ця 
обставина, зрозуміло, не додає цій проблемі простоти, а навпаки – надзвичайно ускладнює її. 

Утім, в умовах сучасного ринку антикваріату домінують якраз спрощені підходи до методики 
ціноутворення. Нині одним з основних критеріїв формування цін на предмети культурного значення 
стають результати аукціонних торгів. Але, по-перше, результати таких торгів дуже відносні, в них багато 
випадкового, суб'єктивного, ситуативного. По-друге, нам часто потрібно оцінити предмети, котрі не можуть, 
не повинні бути виставлені на торги. Наприклад, держколекції або предмети страхування, спадкування, 
предмети, які виступають як заставна вартість тощо. Відтак, потрібен інший, більш об’єктивний, меха-
нізм визначення ціни предметів культури і мистецтва, потрібна спеціальна методика. 

Не можна сказати, що методик визначення ціни культурних цінностей взагалі не існує. По-
перше, в середовищі практиків мистецтвознавчої експертизи склалася відносно усталена шкала кри-
теріїв (переважно естетичного характеру), за якою визначається цінність (ціна) того чи іншого предмета. 
Ця методика спирається на суму мистецтвознавчих знань та особистого досвіду, а також на інтуїцію та 
смак експерта, і це її «плюс», але це ж і її «мінус». Розкид смакових уподобань різних експертів у оцінці 
одного й того ж предмета досягає інколи неймовірної широти, що заставляє брати під сумнів доціль-
ність таких підходів взагалі. По-друге, існують спроби створення раціонально обґрунтованих методик 
оцінки культурних цінностей. Зокрема, в Україні досить відомі праці колективу авторів під керівницт-
вом доктора геолого-мінералогічніх наук В.В. Індутного [1]. 

У працях цих авторів до певної міри узагальнюється практичний досвід оцінювальної діяльності 
учасників актуального ринку антикваріату, робиться спроба визначити основні критерії (чинники) фор-
мування ринкової ціни предметів антикваріату. В різних публікаціях називаються від 16 до 21 таких 
критеріїв: наявність історії створення, час створення, причетність до історичних подій, рівень визнання 
автора, причетність до визнаних шкіл чи мануфактур, художня якість, складність техніки виконання, 
цінність матеріалу, рівень збереження тощо. 

Але. Перераховані вище та інші подібні характеристики предметів антикваріату стають чинни-
ками формування ціни (можуть підвищувати або знижувати її) лише тоді, коли, по-перше, існує чітке 
уявлення про базисну вартість предмета, тобто визначена методологія її обчислення, по-друге, логічно 
обґрунтована методика нарахування коефіцієнту зміни вартості предмета відповідно до названих кри-
теріїв. 

Що стосується базисної вартості предмета оцінювання, то в якості такої автори пропонують 
прийняти цифру, яка дорівнює сучасній собівартості виготовлення копії такого предмета чи, напри-
                                                 
© Афанасьєв Ю. Л., 2008 



Відзиви. Рецензії. Повідомлення  Афанасьєв Ю. Л. 

 144

клад, для предметів живопису, взяти за основу середньоринкову ціну подібного за розмірами та сюже-
том полотна. Погодьмося, що підхід, який не враховує безумовну різницю у вартості матеріалів і праці 
майстра, різницю в технологіях відповідного історичного часу та сьогодення, навряд чи може стати 
надійним інструментом визначення базисної вартості старовинного предмета. Що ж стосується мето-
дики обрахування коефіцієнту зміни ціни за критеріями, то на цей рахунок у авторів зазначених публі-
кацій взагалі немає певним чином обґрунтованих пропозицій. 

На цьому тлі поява праць М.Ю. та Д.М.Тамойкіних вселяють у душі тих, хто бажає упорядку-
вання ринку культурних цінностей, певні надії та оптимізм [2]. 

Мабуть, вперше в літературі з даного питання з’явилася достатньо раціональна, логічно обґрун-
тована методологія і методика визначення ринкової ціни предметів культурно-історичного значення. 
Запропоновані авторами підходи до оціночної експертизи предметів антикваріату непрості та достатньо 
наукоємні. Вони потребують від експерта чималих трудозатрат, не кажучи вже про знання та досвід. 
Але головне – вони пропонують, на нашу думку переконливе вирішення одного з ключових питань 
формування ціни предмета антикваріату – питання визначення його базисної вартості. 

В останній роботі авторів під базисною вартістю рекомендується розуміти суму вартості мате-
ріалів, з яких створено предмет, вартість праці майстра, затрати, пов’язані з представленням предме-
та сучасному суспільству та затрати на його легалізацію. Притому, дві перші складові цієї суми в 
ідеалі повинні обраховуватись у історично первинній собівартості і лише потім шляхом «часового мо-
дульного переносу» прирівнюватися до сучасної валюти. 

Наступним важливим кроком у розробці ефективної методики розрахунку ринкової вартості 
предметів антикваріату М.Ю. і Д.М.Тамойкіними стала диференціація предметів антикваріату спочатку 
на дві великі групи – (1) публічно визнані по ціні та (2) всі інші. Друга група, у свою чергу, поділяється 
на підгрупи – (1) унікальні, (2) рідкісні, (3) – масові. Відповідно до вказаної градації автори розробили 
чотири формули обрахування оцінки, кожна з яких, у свою чергу, має свою структуру – систему града-
цій, критеріїв, коефіцієнтів тощо. 

Тут немає можливості і необхідності описувати методичну зокрема математичну, частини ро-
боти. Важливіше відзначити, що світу представлена робота, яка дає змогу нарешті по-справжньому цивілі-
зувати економічні, юридичні та моральні відносини в галузі обертання культурних цінностей, надати їм 
упорядкованого характеру, який піддається обліку і контролю. 

Застосування розробок Тамойкіних у практиці обертання культурних цінностей не просто 
сприятиме наведенню елементарного порядку в цій галузі, а й покращить моральний клімат у цій сфе-
рі, виведе з економічної тіні значний масив предметів культурно-історичного значення. Отже, питання, 
які порушують і вирішують у своїй праці М.Ю. і Д.М. Тамойкіни, мають не вузько теоретичне, не суто 
ринкове, а, по великому рахунку, культурологічне значення.  
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