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АНТИЧНА ТРАГЕДІЯ ЯК ВІДКРИТТЯ СВІДОМОСТІ
Досліджується природа і структура античної трагедії та її вплив на формування рефлексивних
здібностей людини і становлення філософського мислення в Античній Греції.
Ключові слова: трагедія, діалог, агон, етос, характер, пізнавальна ситуація, проблематизація, мислення.
Investigation nature and structure of antique tragedy and its influence on creation of human’s
possibility and philosophy thought in ancient Greek.
Key words: tragedy, dialog, the agon, the ethos, character, cognitive situation, problematisation,
thought.
Феномен давньогрецької трагедії V ст. до н.е. є одним із складових того "грецького дива" й
"культурного вибуху", до суті якого й досі прикута увага дослідників [4].
Основним досягненням грецької культури, за загальним визнанням, стало пробудження основ
розумності. Саме орієнтацію на раціональність вона заклала в основу всього подальшого розвитку
людства аж до наших днів. Античні греки самі чітко усвідомлювали це досягнення. Один із вчителів
Перикла, філософ Анаксагор вважав, що чистий розум вивергає світ із первинного хаосу, облаштовує
його і продовжує ним керувати. В "Антигоні" Софокл теж підкреслює цю думку: "Безсмертні дарують
людям розум, а він на світі – найвище благо".
Відомий вислів, що, за легендою, належить самому Дельфійському оракулу, стверджує:
Софокл – мудрець, та Еврипід мудріший,
Але з мужів всіх вищий мудрістю Сократ.
Вислів цей має досить давнє походження й заслуговує на увагу як свідчення культурноісторичної традиції. Така характеристика Сократа знаменна тим, що він стоїть не нарівні з Піфагором і
Парменідом чи Солоном, а нарівні з Еврипідом і Софоклом. Мудрість Сократа звеличується перед
мудрістю аттичної трагедії. Це висловлювання, до того ж, має певну підтримку в одному свідченні з
біографії Платона. Платон у юності відчував у собі покликання трагічного поета, але зустріч із Сократом різко змінила його життя і, за цим свідченням, Сократ узяв гору в змаганні з аттичною трагедією,
причому цю перемогу, перемогу в душі Платона, слід визнати першочерговою.
Саме для Платона виявилося суттєво важливим, що мудрість Софокла й мудрішого від нього
Еврипіда переважає мудрість Сократа, і, напевно, тільки через особистість Платона й у його спадщині
вислів Дельфійського оракула набуває свого істинно історичного змісту.
Цікавим також є те, що Сократ, син скульптора Софроніска й повитухи Фінарети, успадкував
ремесло свого батька й замолоду займався ліпленням. Філософією ж Сократ оволодівав під керівництвом одного з учнів Анаксагора, але згодом далеко відійшов від позицій свого наставника, а його власне вчення набуло абсолютно самостійного напряму й зосередилося на вивченні явищ буденного
життя. На відміну від софістів Сократ постійно твердив, що він нічого не знає і лише прагне навчитися
чогось від інших. Основним прийомом пошуку знання він обрав діалог. Сократ спонукав своїх співрозмовників до пошуків мудрості у собі, "повивав" їхній розум, немовби застосовуючи ремесло своєї матері, її "маєвтику" (повивальне мистецтво) при народженні їхньої власної думки, що відповідала істині.
Сократ шукав істинної мудрості, до якої мав прагнути кожний громадянин, і визнавав безвідносну цінність правди й людської особистості. "Я тільки й роблю, – говорив він, – що ходжу й переконую кожного, молодого і старого, дбати раніше і найсильніше не про тіла ваші і не про гроші, а про душу, щоб
вона була якомога кращою" (Платон. Апологія).
Принцип розумного обґрунтування в питаннях моральності, внутрішньої поміркованості і стриманості водночас породжував певний інтелектуалізм в етиці. Моральний парадокс Сократа – "доброчинність є знання" – міг виникнути лише в атмосфері інтелектуальності давніх греків. Заслуга Сократа
в історії філософської думки в тому й полягає, що, по суті, він перший визначив людину як розумноморальну істоту, здатну зробити правильний вибір і відповідати за це. Як вважає Сократ, свобода лю© Панченко В. І., 2009
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дини не означає свавілля, бо вибір добра (блага) передбачає знання людиною як носієм моральності
того, що об’єктивно є для неї добром. Згідно із Сократом, знання добра чи блага заключає в собі і прагнення до добра, і вибір добра. В цьому значенні Сократ не ігнорував волю і прагнення як такі, а його
етичне вчення було не настільки раціоналістичним, як це заведено вважати. Безперечним, однак, є те,
що грецька філософська думка, зокрема філософська позиція Сократа, і взагалі грецька пайдея (виховання, просвіта, культура) акцентувала увагу здебільшого на розумово-логічних здібностях людини,
схиляючись до обмеження людської природи логосом-розумом.
Сократ зводив свої повчання до необхідності пошуків мудрості як основи будь-якої діяльності:
насамперед кожному треба розвивати в собі моральні чесноти. Він суттєво відрізнявся від загалу сучасних йому філософів й підніс філософію до висот науки. В цьому й криється, напевне, основна причина його впливу на творчість таких видатних мислителів, як Платон та Аристотель. Традиція вважає
його також другом Еврипіда, якому він нібито допомагав створювати драми [3].
Відомості про самого Сократа та його вчення викладені переважно у творах Платона і Ксенофонта, хоча вважається, що Платон не є найнадійнішим джерелом щодо цих відомостей. Однак творчість самого Платона, як і Сократа є розвитком феномена діалогічної філософії. Драматичні твори
юного Платона (а можливо, їх і не було) нам не відомі, але в його діалогічних творах проступають риси, які свідчать про неабиякий талант драматурга, на чому не раз наголошувалось у платонознавстві
[6]: жвавість у зображенні характерів, майстерна побудова мізансцен, принадні експозиції, енергійний
розвиток концепції, вміле підведення її до кульмінаційного пункту, тактовне послаблення напруження
на шляху до розв’язки, іронія, подібна до трагічної, пародіювання деяких умовностей трагедії, наприклад, віршоміфії, й багато іншого. Ці риси відзначалися вже елліністичними критиками, які і Платона
знали добре, і з стародавньою трагедією були обізнані значно ширше. Принаймні доля судила таким
чином, що в історію ввійшли не трагедії Платона, а платонівський діалог.
Довірившись Дельфійському оракулу та елліністичному біографу Платона, ми дістаємо змоги
осягнути творчий шлях великого мислителя і художника, і усвідомити зв’язок його діалогічної філософії з аттичною трагедією. Хотілося б зрозуміти художню логіку переходу митця від яскравого діалогу в
"Бенкеті" чи "Іоні" до повчальних нотацій у "Законах" чи "Тимеї". Доля діалогу в творчості Платона може дати ключ до розуміння того, що ж собою являє платонівський діалог як літературний жанр і яким є
його зв’язок із грецькою трагедією. Адже відомо, що в жанровій кон’юнктурі того часу трагедія поступилася провідним місцем перед сократівським діалогом, принаймні це випливає з античної спадщини.
Перехід Платона від діалогу, створеного й блискуче розвинутого саме ним до недіалогу доцільно простежити в світлі трансформації трагедії платонівської юності у діалог (як жанр філософії), розвинутий
афінським філософом. Адже початковий ступінь діалогу – трагедію – можна визначити як супердіалог,
оскільки філософський спір в аттичній трагедії досяг надзвичайно розвинутих форм.
Відмінною рисою вдачі, способу життя, стилю мислення і творчості стародавніх греків був їх
потяг до полеміки й змагання ("агону"), тобто постійна потреба у зіткненні протилежних напрямів, у
визначенні і утвердженні особистої думки, індивідуальному підходові. Змагальність, полемічність охоплює
й політику, судочинство, філософію й ораторське мистецтво, художню творчість і спортивні ігри [5].
О.Фрейденберг, досліджуючи генезис давньогрецької трагедії, відзначає її тісний зв’язок із переможними піснями на честь міфологічних персонажів – "втілень сил природи в агоні життя і смерті...
У трагедії агон залишився як структурний кістяк і в самій сюжетній дії, і поза нею, у сценічному ритуалі" [8].
Досценічна трагедія представляла собою "самодіяльний" мімезіс у формі хорового агону, і в
цьому своєму вигляді зливалася з хоровими ліричними агонами. У архаїчний період такі агони були
приурочені до хліборобських циклів (свят) і присвячувалися жіночим богиням рільництва, але також й
стародавнім безстатевим – Афіні й Артеміді та катартичному Аполлону і Діонісу.
Саме ці боги зберегли і в релігійному культі обрядові ліричні агони, а відтак залишилися
пов’язаними і з трагедією. Діоніс виступає у вигляді основного сценічного божества, Афіна, Артеміда,
Аполлон та Афродіта – у вигляді вершителів трагічної перипетії.
Давньогрецька трагедія – це перша трагедія у історії світової літератури, самобутній феномен,
що склався історично й втратив свою сутність одразу ж із зникненням гострої своєрідності передумов
її виникнення. Специфіка давньогрецької трагедії виявилась неповторною. Але як художній трагічний
жанр вона започаткувала історію всієї майбутньої світової трагедії і "драми" у вузькому значенні слова.
На щастя, давньогрецька культура залишила нам розгорнуте розуміння феномена давньогрецької
трагедії у "Поетиці" Аристотеля. Якщо розглядати "Поетику" не ізольовано, а як частину аристотелівської філософії (чи навіть її своєрідне відображення в цілому), то її зміст виходить за рамки трактату з
теорії мистецтв, що дає змогу застосувати систему її понять для опису передфілософської свідомості.
Саме "Поетика" Аристотеля пояснює, як і чому трагічний театр підносить людину до осягнення світу,
інакше кажучи, пробуджує в ній той самий тотально відчуджуючий подив, готовий породити власну
філософську думку.
Поет, на думку Аристотеля, відрізняється від історика не тим, що один пише метрами, а інший –
прозою. "Різняться вони тим, що один говорить про те, що було, а інший про те, що могло б статися.
Тож поезія є філософічнішою й серйознішою від історії, – бо поезія говорить про загальне, історія –
про одиничне" [1, 356]. Заслуговує на увагу дивний, на перший погляд, зв’язок між "загальним", "мож-

4

Вісник ДАКККіМ

3’2009

ливим" і "серйозним" та внутрішній перегук поезії (епосу і, насамперед, трагедії) з філософією, теж
спрямованою, як відомо, на "загальне" і "серйозне".
Те, що прагне міметично окристалізувати й подати поезія, належить до сфери загального як
можливість, надана і доступна для кожного. Ця сфера протиставляється сфері "одиничного", сфері
фактичної історії, оповіді про те, що мало чи має місце на землі, про курйози, дивацтва, звичаї, пригоди,
війни тощо. Усе це не цікавить поезію, а ні епічну, а ні трагічну. В основі сюжету трагедії лежить не
нещасний випадок, не жахлива пригода. Увага трагічного поета зосереджена на загальному, але подається воно художником як цілком можлива одинична пригода, якась "історія", в якій зосереджене й
відтворене дещо загальнозначуще. Саме тому трагічна подія є не одиничною, а виступає одиничною
лише за змістом. Завдання поета полягає у поєднанні в одному дійстві життєвої вірогідності (можливості),
внутрішньої переконливості (логічного зв’язку) і змістовної загальнозначущості (всезагальності) події.
Об’єкт наслідування в "Поетиці" Аристотелем визначений також структурно, й містить три
моменти: закінчена дія, а разом із нею дві її "причини" (внутрішньо пов’язані одна з одною) – думка і
вдача (етос). Ці три нерівнозначні моменти перебувають у досить-таки складних взаємовідносинах;
можна, навіть сказати, що не дія як така, а саме цей напружений, неоднозначний зв’язок дії, помислу і
вдачі якраз і становить зміст трагічної колізії.
Цю дію, чи швидше цей зв’язок дій, на наслідуванні якого зосереджена сама суть трагічного
дійства, Аристотель називає міфом. Міф же, на його думку, є нічим іншим, як поєднанням, складом дій
(вчинків, подій). Таке поєднання, така внутрішня пов’язаність дій та подій, що перетворює їх на дещо
ціле і внутрішньо завершене, є, за Аристотелем, міфом, і саме так усвідомлений міф утворює мету,
"основу і немовби душу трагедії" [1, 354]. Відтак "зрозуміло, що творець має творити не стільки метри,
скільки міфи: адже творцем він є настільки, наскільки наслідує, а наслідує він дії" [1, 357].
Поезія розповідає не про випадкових людей, а про героїв, імена яких тісно пов’язані в пам’яті
людей з певним типом поведінки, вдачею, характером. Характер виражає певний спосіб мислення
(власний розум), усталену схильність чи постійність, що визначає спрямованість вибору, який розмежовує для людини наявне від можливого й неіснуючого і тим самим або відкидає або утверджує світ
як "власний світ". Ось чому Аристотель і називає "дві причини дій, – думку й характер, згідно з якими
усе призводить або до успіху, або до невдачі" [1, 353].
Етос, як загальний й формуючий характер, використовує міф як предмет трагічного наслідування але не співпадає з ним. Саме у цій невідповідності і полягає справа. Для трагічного поета є важливим не те, "якою є людина", а те що відбувається з нею, не той чи інший спосіб дії людини, а
труднощі її діяльного утвердження, трагічний зв’язок успіху та поразки, щастя і нещастя.
Трагедію влаштовує не будь-який характер, а так би мовити узагальнений. Трагічний герой –
людина як така, але взята в очищеній, підкресленій, виявленій та ідеалізованій людяності, зрозуміло,
в грецькому її розумінні. Вона не без вад, але й не підла, нею спонукає власна, але моральна воля,
вона порядна, навіть краща за інших, та це не рятує її від помилок та похибок, притаманних людській
природі. Ідея людини як такої, відтворена в образі трагічного героя, зводить етос, тобто замкнену в
собі індивідуальність, що живе "власним" розумом, у "власному" світі, до долі як загальнозначущої
можливості. Ця ідея не протиставляє індивідам абстракції людини взагалі, а зводить їх з героєм вічна-віч, відтворює в їхній свідомості, як співучасників та свідків події, процес становлення людини.
Для трагедії герой суттєвий не сам по собі, а в поєднанні з такою подією, яка можлива тільки з
ним. Суть трагедії концентрується саме в центральній події. Але якщо життєві історії не мають ані початку, ані середини, ані закінчення (бо народження і смерть до людини приходять ззовні, і при цьому
нічого не розпочинають і не закінчують), то трагедія, за своєю суттю, є есхатологічною. В античному
розумінні це означало, що вона, по-перше, глибинно пов’язана з міфом, бо лише міф надає поетові
змоги відтворити життя у формах та схемах його внутрішнього зв’язку, а по-друге, доводить цей міфічний зв’язок до логічного завершення, до того завершення, яким вичерпується сам міф.
Подія, в якій життя можна осягнути в цілому, як дещо завершене, в ході якої все вершиться,
здійснюється або не здійснюється і, зрештою, призводить до завершення життя (скільки б воно потім
не тривало), ця подія і є смисловим й структурним центром трагедії. Цілісність трагічної дії сконцентрована довкола цього центру; тому вона має цілком певний обсяг у часі та просторі. Той просторовий і
часовий обсяг є достатнім, в якому за умови безперервного чергування подій, через вірогідність чи
необхідність відбувається злам від нещастя до щастя або від щастя до нещастя в долі головного героя.
Отже ми досягли епіцентру трагічної дії. Це і є тою єдиною точкою в міфі, ретельно побудованому трагічним наслідуванням, де втілено саму трагедію. Міф пов’язує життя в єдине ціле, але при
цьому подає історію героя як ланку в історії роду. Колесо злочинів та покарань прокочується через
життєвий шлях роду. Саме міф відтворює характер родового прокляття через відчужену невблаганну
фатальність, які трагедія прагне усвідомити і подолати. Трагедія досягає остаточного зведення рахунків, вона зупиняє колесо долі, уриває перебіг міфу, зіштовхує одне з одним злочин-кару та кару-злочин
або збирає їх в образі одного героя. Точка, в якій зустрічаються дві протилежні спрямованості, де перетинаються шлях угору і шлях униз, є власне трагічною точкою драми, моментом, що викликає співчуття і жах. Ця точка характеризується Аристотелем трояко: як точка зламу (перипетія), точка
впізнавання і точка патосу. Переломом чи перипетією називається цілком відповідний до логіки спра-
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ви, що необхідно (чи вірогідно) з неї випливає, і тому тим несподіваніший перебіг справи на свою протилежність. Коли стається перелом, усе відоме виявляється невідомим, полюси обертаються і міняються місцями, значення змінюються на протилежні. Відкривається не повчальний сенс дійства, а
нестримна, одвічна загадковість буття і людини. "Це напруження... – пише французький антикознавець Ж.П.Вернан,— робить трагедію запитанням, що не має відповіді. В трагічній перспективі людина
та людська дія змальовуються не як реальності, які можна було б визначити чи описати, а як проблеми. Вони виявляються загадками, подвійний зміст яких ніколи не може бути ні усунутим, ні однозначно
зафіксованим" [2, 31].
І все ж, як не дивно, особистість Сократа, з його мудрістю, набутою з трагедії, з його дійсно трагічною
долею, відвернула Платона від трагедії. Це сталося мабуть тому, що для проблематики, порушеної
Сократом, у трагедії виявилось замало зображальних і драматичних елементів та засобів. Звернення
до більш абстрактного матеріалу й застосування теоретичного розгляду проблем передбачали необхідність переходу від діалогу, такого характерного для творчості раннього Платона, до зваженого й
систематизованого викладу, що пояснює і робить зрозумілим зміну його методу філософствування.
Творчий метод Платона спонукав його до побудови епічно авторитетної картини світу, здатної
кардинально змінити нефілософське, обивательське уявлення про нього. Сократичний діалог став
лише першим пробним кроком на його творчому шляху. Наближаючись до його завершення і з його
висоти осягаючи захоплення своєї юності, Платон з такими словами звертається до трагічних поетів:
"Найдостойніші.., ми і самі – творці трагедії, найпрекраснішої, наскільки це можливо, і найкращої. Бо ж
увесь наш державний устрій є наслідуванням найпрекраснішого і найкращого життя. Ми стверджуємо,
що це і є найістинніша трагедія. Отже, ви – творці, ми – також творці. Об’єкт творчості в нас один і той
же. Тож ми з вами суперники і у мистецтві, і у змаганні в найпрекраснішому дійстві. Один лиш істинний
закон може за своєю природою завершити нашу справу; на нього у нас і надія" [7].
Досліджуючи особливості формування давньогрецької культури і, зокрема, виявляючи такі характерні для неї зв’язки між філософією та трагедією, з одного боку, та міфом – з іншого, Ж.-П.Вернан
показав, що і філософія іонійців, і класична аттична трагедія, незважаючи на їхню очевидну подібність
до міфу за змістом викладу, однаковою мірою, і причому вже від самісіньких своїх джерел, протистояли останньому в одному принциповому моменті. Якщо в міфі розповідь про походження світу чи про
діяння богів і царів, лише вказує на певну проблему без її виявлення, і при цьому вона все ж діставала
своєрідного вирішення, навіть не будучи представленою очевидно, то в трагедії і в філософії виявлення проблеми набувало вирішального значення для становлення і розвитку даних видів інтелектуальної діяльності [2; 389].
Ці феномени теоретичної культури однаковою мірою (хоча й абсолютно різними засобами),
радикально змінювали спрямованість усієї пізнавальної ситуації. Якщо міф посилював значущість повсякденної практики, ставлячи її у відповідність з першодіяннями богів чи героїв, то вже для мілетської
школи філософів не "першопочатки" визначали сьогоднішній день, а, навпаки, саме видимі факти і
закономірності, встановлені на їхній основі, мали пояснити картину первісного упорядкування світу.
Якщо міф закріплював в своєму сюжетові певний ситуаційний зразок поведінки людини, що підлягав
беззаперечному наслідуванню й відтворенню, то трагедія, лише відштовхуючись у своєму змісті від
міфологічної традиції, сама почала інтерпретувати її, виходячи з уявлень про категоріальний спосіб
поведінки людей, що формувався в цей період, з використанням понять "провини", "долі" тощо.
Як засвідчили дослідження Ж.-П.Вернана, і поведінка героїв у трагедії, і трактування походження світу у філософії почали виконувати з психологічної точки зору аналогічну роль. У структурі
текстової діяльності вони набували тотожного значення дослідницького мотиву, який виростав на ґрунті
сучасного життя. І вже тільки в цій своїй якості, тобто конституюючи об’єкт аналізу, вони створювали
безпосередні передумови для виявлення виникаючих при цьому проблем і, відповідно, для відкритого
обговорення останніх перед масами співгромадян, як і будь-якого іншого питання, пов’язаного з повсякденним життям полісу.
Трагічне ставлення до сценічних подій могло виникнути в соціумі, у членів якого почала формуватися здатність довільно будувати власну поведінку і де для людини стало доступним усвідомлення
існування можливої невідповідності між метою її життя й реальними способами досягнення цієї мети.
Міф як такий, моделюючи різну поведінку людини за різних ситуацій, зовсім не є трагедією. Але міф
починав сприйматися як трагедія в тому разі, коли індивід поставав перед свідомим рефлексивним
вибором між альтернативними поведінками, що взаємовиключали одна одну, але водночас були однаково справедливими моральними нормами, у разі, коли здійснюваний вибір являв собою нерозв’язну
за своєю сутністю проблему.
Герой трагедії і для самого себе, і для глядачів перетворився на об’єкт прямого й безпосереднього аналізу. І якщо поняття "модель" можна вжити в даному контексті, то лише в тому розумінні, що
герой, який раніше формально належав до колишньої міфологічної традиції, втілював собою принципово новий спосіб довільної побудови поведінки, актуальність якої зумовила суть громадянських відносин в полісі і яка гостро переживалась усім полісним співтовариством.
Зрозуміло, що у творах різних античних авторів характер пропонованих альтернатив, які формували рефлексивну ситуацію і спричиняли до її трагічного переживання героєм, у різних авторів значно
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відрізнявся. Так, якщо в Есхіла, за спостереженням В.М.Ярхо [9, 183], переважним об’єктом рефлексії
було протиріччя між нормами родового ладу та нормами полісу, то у Софокла на перше місце виходить вже протиріччя, іманентно притаманне самій полісній формі суспільних відносин, яке розкривається у нього в зіткненні людини з долею, особистих почуттів з громадянським обов’язком тощо.
В.М.Ярхо, як і Ж.-П.Вернан, пов’язує трагічне з проблемою усвідомленого вибору людиною лінії власної поведінки, тобто з ауторефлексивними пізнавальними процесами. Саме вони оберталися для героя справжньою трагедією або через зовнішні обмеження, котрі накладалися на них принциповою
незбагненністю істинних помислів богів (Есхіл), або через внутрішні суперечності людської природи як
такої, яка не припускає однозначно позитивних рішень (Софокл). Але хоч би якими були в даному разі
розбіжності, для нас важливо, що справжнім об’єктом опису залишалась усе та ж ауторефлексивна
пізнавальна ситуація – ситуація опанування знань можливих для героя альтернатив поведінки.
Трагедія, за Вернаном, фіксує досить важливий етап у розвитку внутрішньо вербалізованого
світу людини, й не випадково, її виникнення наприкінці VI ст. до н.е. співпадає з першими і спочатку ще
не зовсім послідовними спробами в галузі права провести межу між двома видами злочинів: навмисними
і ненавмисними. Відтворюючи спільний для цих явищ культурно-психологічний контекст, Ж.-П.Вернан пише:
"В Афінах V ст. індивід утверджується в своїй відокремленості як суб’єкт права; намір дійової особи
визнається фундаментальним елементом відповідальності; завдяки участі в політичному житті, де рішення ухвалюють під час відкритих дебатів, позитивних і світських за своїм характером, кожний громадянин починає усвідомлювати себе відповідальним за залагодження справ, та таким, що визначає
певною мірою напрям розвитку подій з допомогою своїх суджень та рефлексії" [2, 73].
Отже, можна сказати, що перетворення індивіда на суб’єкт громадянських відносин психологічно
збігалося з процесом опанування ним власної поведінки, свідомої побудови та вибору щодо можливих
форм поведінки. З цієї точки зору трагедія стала лише окремим проявом більш загальної тенденції
розвитку давньогрецької культури до послідовної "проблематизації" соціальної реальності полісу, проявом того, що можна назвати "свідомою технікою життя", за якої дорефлексивний досвід поступово
поступається місцем перед експліцитними правилами поведінки, а вся діяльність людини, від приготування страви до створення творів мистецтва, від дозвілля і до ведення війни, підлягає в спеціальній
літературі регулюванню і зведенню до принципів. Зрештою йдеться про те, що полісна реальність не
могла існувати, не викликаючи водночас сумнівів, не реалізуючись в ідеальному плані в певній безлічі
альтернативних варіантів поведінки. Її "проблематизація" являла собою сутність полісного способу
поведінки людини, а трагедія поряд з іншими видами інтелектуальної діяльності формувала в культурі
необхідні для цього ауторефлективні структури, лише завдяки яким індивід міг стати справжнім громадянином полісу.
З виникненням згаданих структур, що засвідчило радикальність процесу зростання довільності
у побудові індивідуальної поведінки, очевидно слід співвідносити сутність духовного перевороту в
Стародавній Греції на межі архаїки та класики. Як на перший погляд, це твердження може здатися
недостатнім, аби на його основі констатувати розвиток мислення, яке відкриває феномен свідомості
людини, тим паче, що за всіх "переворотів" давньогрецька культура завжди демонструвала беззаперечну спадкоємність і традиційність щодо власного змісту. Незважаючи на те, що мислителі класичної
античності, здавалось би, лише відкрито висловлювали настанови, приховано присутні в давньогрецькій
культурі в попередній період, насправді ж йдеться про становлення принципово нового, категоріального мислення, чия типологічна сутність визначається не стільки наявним в індивіда інтелектуальним
набором понять, скільки способом оперування ними, який допускає і довільне, і рефлексивне ставлення. І тут приклад трагедії, можливо, найнаочніше демонструє кардинальність характеру відповідних
структурних змін при збереженні колишнього, традиційного для культури, міфологічного матеріалу.
Розквіт трагічної поезії припадає на досить нетривалий історичний період, але це є період зрілості класичної античності, яка визначила істинне обличчя античної культури взагалі і якою слід вимірювати не лише доробок попередніх, а й наступних її етапів. Свідомість, відкрита трагічною поезією,
була вже історичною свідомістю. Тому немає нічого дивного, що гомерівські поеми греки класичного
періоду розглядали як цикл трагедій. Трагічні нотки відчуваються в іронії Сократа, під поглядом якого
всяке суще відкривало невтоленну думку. Нічого дивного немає і в тому, що Платон розпочинав як
трагік і закінчив побудовою держави як "істинної трагедії".
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ГЛОБАЛІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА
ПРАВОСЛАВНОГО СУСПІЛЬНОГО ВЧЕННЯ
У статті розглядаються проблеми формування соціальної доктрин православ’я в контексті
розвитку глобалістської парадигми, а також загальні зміни соціально-філософської парадигми православ’я під впливом глобалізму.
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In the article the problems of forming orthodoxy social doctrines in the context of global paradigm
development and general changes the social philosophical paradigm of orthodoxy under influence of
globalism are examined.
Key words: globalism, liberalism, modernism, paradigm, orthodoxy, social philosophy, social doctrine,
traditionalism.
Тенденції суспільного розвитку, необхідність його теоретичного осмислення не тільки в рамках
класичної соціально-філософської думки, а й в рамках християнської теології, яка намагається розробляти адекватне сучасності суспільне вчення, сформувати власні для кожної деномінації соціальні доктрини, потребують вирішення питання про самі перспективи розвитку сучасної християнської теології,
яка значною мірою переорієнтовується на соціальну проблематику, намагаючись оновити релігійне
вчення через відповіді на виклики сучасного суспільства, на виклики секулярного, звернені до віруючих.
Серед таких тенденцій та перспектив переважає лібералізм, що поширюється не тільки на світську
суспільну думку, а й на богословські концепції протестантизму, католицизму та православ’я. Подолання лібералізму, що намітилося в ХХ ст. в працях деяких теологів, знов стало гальмуватися активним
використанням теоретико-методологічних надбань, які формуються в рамках глобалістської парадигми
аналізу сучасних суспільних процесів.
На фоні глобалістської парадигми в християнській теології активно розвивається протистояння
двох напрямів – модернізму та традиціоналізму. Слід погодитися з думкою дослідників, що оцінку богословського модернізму не варто зводити тільки до пристосовництва до культури та історичних умов,
які змінилися, а також до кон’юнктури церковних кіл. Теологічний модернізм передусім слід розглядати
в контексті оволодіння культурними досягненнями поколінь, які включаються в богословське коло й
творчо перероблюються відповідно до традиції конфесії. При чому, як слушно зауважує Г.Панков, суттєвим показником модернізму богослов'я слугує не сам факт апеляції його представників до світської
культури та зовнішнє використання її даних, а органічне включення останніх у богословську систему,
що супроводжується виникненням методологічних та концептуальних інновацій [7]. На жаль, органічним подібне поєднання є далеко не завжди, що зумовлено як специфікою релігійного як такого, так і
специфікою теоретико-методологічного підґрунтя богословського аналізу явищ об’єктивної дійсності.
Як зазначає Н.Нарочицька, ліберальна складова філософії "ідеології глобалізму" проголошує
історію без будь-якого морального цілепокладання, що породжується вірою. Її політичний аспект – повернення до ідеології "наддержави" для обраних та акцент на приматі універсальних наднаціональних
стандартів і цінностей та "загальносвітових" інтересів для інших [5]. Але слід зазначити, що не тільки
лібералізм та ліберальна західна філософія є причиною цього. Не менш важливими виявляються такі
складові глобалізму, як теоретичні парадигми неолібералізму, універсалізму, з притаманним йому
технологічним детермінізмом, а також націоналізму, месіанізму, імперіалізму тощо, які безпосередньо
© Вітер Д. В., 2009
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представляють глобалістську парадигму, впливаючи на християнську теологію не тільки в аспекті дослідження соціальних проблем, а й зумовлюючи сутнісні зміни в самій християнській релігії.
Викриваючи релігійно-філософські корні американського месіанізму та ідеології глобалізму,
Н.Нарочицька зазначає, що в структурному переділі світу обнажилася і сутність самої "ідеології глобалізму", й методи її досягнення (не в останню чергу методи впливу на релігійну свідомість). Її філософське втілення призводить, серед іншого, до усунення всіх великих культурних та національних (а
також релігійних) традицій людства, без яких країни та цивілізації перетворюються з суб’єкта в об’єкт
політики, втрачають історичну ініціативу. Цінність історичної спадщини перестає відігравати роль порівняно з технократичною доцільністю [5]. Але подібні погляди поступово систематизуються, створюючи
умови для розвитку відповідної глобалістської парадигми християнської теології.
Слід зазначити, що розгортання концепцій глобалізму у 80-х роках ХХ ст., в яких аналізувалися
ймовірні шляхи, форми та засоби вирішення глобальних світових проблем на основі розуміння їх системності, не містив конкретного обґрунтування місця та ролі релігії у цих процесах. Певна фрагментарність щодо релігійного фактора глобалізму, притаманна цим концепціям, зумовлена потребою
вирішення майже виключно локальних та регіональних конфліктів, які виникають на міжетнічному та
міжрелігійному підґрунті. Відповідно, питання обмежувалися проблемами релігійного екстремізму, фундаменталізму та тероризму.
Переймаючи концепції глобалізму та відповідну методологію (переважно класовий підхід, залишки якого відчутні в концепціях неомарксизму), теологічні концепції також активно спрямовувалися
на вирішення майже виключно соціальних питань з точки зору соціальної нерівності, боротьби, у тому
числі класової тощо. Досить яскравим прикладом цьому є теологія революції. Класовий підхід, узятий
поза теоретичним підґрунтям марксизму, формаційним підходом, формував неспроможність подібних
теологій вийти за межі своєї локальності, вийти на рівень, що відповідає християнству як світовій релігії, яка поступово перетворювалася на механізм політичної боротьби пригнічених народів проти колоніальної або імперської політки "цивілізованих" країн світу, експансії їх культури та цивілізації тощо.
Християнство в рамках подібних теологічних концепцій втрачало свою всезагальність, позбувалося
своєї наднаціональності, втрачало сакральну та сотеріологічну функцію.
У 90-х роках ХХ ст. глобалістика починає розвиватися на основі синергетичної методології, тому на першій план поступово виходять еволюційні теологічні концепції та теорії, в рамках яких здійснюється спроба вирішення проблем розвитку сучасного суспільства. При цьому проблеми, що
вирішуються на основі глобального підходу, не є новими для християнства, оскільки вони торкаються
як інтересів всього людства, його майбутнього, так і набувають всесвітнього характеру, фактично стають об’єктивними факторами суспільного розвитку.
З іншого боку, питання, пов’язані з регіональним, локальним рівнем їх вирішення (як правило,
неспроможністю їх вирішення на цьому рівні), потребують від християнської теології зовсім іншої методології осмислення глобальних проблем сучасності, адже саме методологічна невизначеність, різнорідність та обмеженість застосування конкретного дослідницького підходу в рамках конкретної
теологічної концепції звужують останню до рівня приватної богословської думки. Доречність її в рамках протестантизму фактично є узаконеною (особливо поряд з поліваріативністю інтерпретацій, пріоритетом "герменевтичного" методу в протестантській теології). Але притаманна, наприклад,
православ’ю, концепція соборності потребує зовсім іншого підходу до вирішення глобальних проблем
сучасності та відображення в конкретній соціальній доктрині Церкви.
Відтак, дійсно, ідеологія глобалізму не є тотожною природній глобалізації, яка дійсно спонукає
до міжнародної співпраці держав та людей (але не ідей та ідеологій – Д.В.), пошуку нових форм пристосування різних економік і культур до всесвітніх процесів. Одна природна глобалізація не суперечить правомірному використання міжнародно-правових форм захисту суверенітету тими, кому цей
процес приносить негативні наслідки. В даному контексті, з одного боку, активне втручання глобалістської парадигми в християнське вчення сприяє більш критичному осмисленню традиційних теологічних парадигм християнської теології, з іншого – досить часто викликають до життя досить сумнівні
концепції, які претендують на активізацію соціальної ролі церкви.
Досить дивний вигляд набуває ідея глобалізації в деяких сучасних "заступників", "захисників"
православ’я, особливо зважаючи на нехристиянську, а імперську ідеологію, що маскується під декларативне збереження православної традиції, цінностей, ідеалів. Так, відверто націоналістичну точку
зору пропагує в російському православ’ї К.Фролов, якій зазначає, що "богослов'я дезертирства" та
"єресь аполітичності" стали бичом сучасного церковного життя. Поки благопристойні прихожани морщаться від "брудної політики", нішу політичного православ'я займають люди, що до церкви та до її турбот не мають відношення. Ухиляючись від політики, православний народ сам позбавляє себе
майбутнього [10]. При цьому крім політизації соціальної ролі Церкви, політизації релігійного життя (що
забороняється канонічним правом), К.Фролов вдається до націоналістичних гасел, які нібито є єдиною
можливістю збереження православ’я в глобальному світі. І хоча сам націоналізм є чужинним як православ’ю, так і Євангелію, протестантський пафос К.Фролова уживається з православними ідеями. Він
заявляє, що воцерковити можна все, крім гріха! З цього постулата витікає й "богослов’я соціальної дії",
"богослов’я політики" [10]. Подібна позиція призводить до того, що фактично в рамках цих різних видів
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богослов'я пропонується перейти від релігійного життя, релігійного світогляду до реальної політики, до
активної участі віруючих та кліру в політичному житті країни. Так, К.Фролов зазначає, що "богослов'я
політики" слід розглядати в руслі "Неокаппадокійського синтезу" о. Георгія Флоровського воцерковлення всіх тих культурних багатств (у тому числі їх соціально-політичної спадщини), які виробило людство.
Таке богослов'я передбачає і дії мирянських суспільних сил на кшталт СПГ і "Единого Отечества", й
відновлення норми церковного життя – приходу як церковної одиниці, що відповідає за всю паству,
весь народ на конкретній окресленій території, якій є справа до всього – до місцевого самоврядування,
охорони здоров'я, архітектури, суспільної моралі, молоді тощо [10]. При цьому в аспекті суспільного
вчення та християнського відношення до соціальних питань православ’ю активно нав’язується католицьке та протестантське розуміння соціально-економічних та політичних проблем, що виражається в
думці, відповідно якої втілення ідеї християнської економіки можливо та необхідно. Це єдиний шлях,
що примирить відносини праці та капіталу, роботодавця та працівника, це єдина альтернатива "дикого
капіталізму".
Православ’я може й повинне принести свою етику в ринкову економіку. Саме релігійна мотивація буде стимулом до соціальної справедливості, до дбайливого відношення до природних ресурсів
тощо [10]. Подібна етика обґрунтовується К.Фроловим досягненнями З'їзду господарчого відродження
Росії, програмами НТС, Руського Загальновійськового Союзу періоду контрреволюційної діяльності
Західної Православної Церкви на чолі з митрополитом Антонієм (Храповицьким) та білогвардійської
еміграції в термінах "народний капіталізм" та "національний капіталізм" (повна нісенітниця з точки зору
політичної економії), які повинні запевнити народ у справедливості капіталізму. Це майже веберівська
етика, що перетворює протестантизм з релігійного руху на рух економічної експлуатації, освячення
капіталізму та капіталістичного суспільства. В ній немає місця євангельським істинам – у них головною
ідеєю є виживання, а не спасіння; виробництво, а не перетворення.
Як би там не було, а "релігійна відповідальність підприємця", "примирення праці й капіталу" є
утопічною ілюзією, вони об’єктивно не сумісні з законами ринкової економіки, в якій, як і в будь-якій
іншій формі економічних відносин, діє не етика, а право.
К.Фролов зазначає, що поки й еліта, й експертна спільнота Росії недооцінюють православ’я як
важливий геополітичний фактор, Росія упускає компліментарні собі еліти. Наприклад, пише К.Фролов,
у Греції прибічники інтеграції в ЄС розгорнули безпрецедентну кампанію з дискредитації Автокефальної
Церкви Еллади та її голови Архієпископа Христодула й грецьких військових й спецслужб, солідарних з
Церквою. На думку К.Фролова, це необхідно тим, хто хоче виконати вимоги ЄС про знищення чернецької
республіки на Афоні, вигнання православ’я з грецької школи та Конституції, позбавлення Еллади національно-релігійної ідентичності. В цьому протистоянні виявляються дві сили: з одного боку, Архієпископ
Елладський, що має підтримку Московського Патріархату та Руської Зарубіжної Церкви (зв’язки зі старостильниками), з іншого – Патріарх Константинопольський, що діє під впливом американської політики [10]. Дійсно, перебіг подій в останні часи щодо питання грецького православ’я та вимог ЄС до Греції
достатньо чітко відображають реальні корні та зміст зовнішньополітичного курсу Америки, якій православ’я дійсно заважає, представляючи собою рудимент "тоталітарної" ідеології. Але чомусь К.Фролов
саме світове православ’я розглядає виключно в лоні Московського Патріархату (чим краще імперська
позиція Росії порівняно з американською – не зрозуміло): Сербська Православна Церква, вказує К.Фролов,
є головним русофілом на Балканах; Албанська Православна Церква є єдиною силою, що здатна
стримувати антисербський й антируський албанський ісламістський шовінізм; Польська Православна
Церква є єдиною крупною суспільною силою, що протистоїть офіційній польській русофобії; Антіохійський Патріархат є ключовим союзником Росії на Сході; Православна Церква в США розглядається як
альтернатива антиросійським кругам "гегемона"; Білоруський екзархат Московської Патріархії є головним
провідником ідей об'єднання Західної та Східної Росії; єпархії Московського Патріархату є головною
російською силою на пострадянському просторі, а в Україні вони є єдиною потужною силою, що втримує
Київську Русь в орбіті російського впливу в умовах антиросійської політики влади [10]. Саме у подібному
вигляді представлена так звана православна геостратегія, в якій ідея глобалізму обертається майже
виключно навколо Росії і її інтересів та лише зовні під егідою православ’я.
Націонал-шовіністська риторика, підкріплена профанованим розумінням богословської проблематики, що межує з безмежним прагненням модернізувати не тільки сучасне суспільство, а й саму церкву,
призводить до появи таких перлів, які навіть не потребують коментарів: "Умна молитва" та "створення
комп’ютерів нового покоління – ось ідеал сучасного монастиря" [10]. Недивно, що подібна "православна
глобалістська парадигма" дає можливість критикам вести розмову про православний фундаменталізм,
що межує з націонал-шовінізмом. Хоча насправді лібералізм у православ’ї також виглядає досить
сумнівним.
Так, патріарх Московський і Всієї Русі Кирил (Гундяєв), ще будучи митрополитом Смоленським
і Калінінградським, припускав можливість компромісу між православ'ям та лібералізмом. На його думку,
"сьогодні не існує перепон, що можуть унебезпечити духовне здоров'я народів, їх релігійно-історичну
самобутність від експансії нового образу життя. В основі цього способу життя містяться ліберальні
ідеї, концепція лібералізму ґрунтується на ідеї звільнення людської особистості від всього, що розуміється нею як обмеження її свободи та її прав. Ця теза не оспорюється богословами, у тому числі пра-
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вославними. Ліберальна ідея не закликає до звільнення від гріха, адже саме поняття гріха в лібералізмі
відсутнє. Ліберальна доктрина містить у собі ідею розкріпачення гріховного індивідуума, а значить вивільнення потенціалу гріха в людській особистості. Якщо ми обмежимось словами "церква поза політикою", чи не буде це в дійсності торжеством ідей лібералізму? Церква відкрито називає гріх на ім'я та
присвячує свої зусилля спасінню людини. Одним з важливіших інструментів досягнення вказаної вище
мети повинно слугувати утвердження в свідомості нашого народу уявлення про православну віру як
норму життя. І якщо у нас ліберальна ідея покладається зараз в основу державно-суспільної моделі
розвитку країни, то їй (у повній відповідності до ліберальних принципів стримувань та противаг) необхідно протиставити політику ствердження в сфері виховання освіти та формування міжособистісних
відносин систему традиційних для Росії цінностей [2]. Але, все ж таки, навіть офіційне латентне визнання права лібералізму існувати в православному богослов'ї не заважає піддати сумніву саму доцільність цього існування, особливо, якщо йдеться про християнське суспільне вчення та глобалізацію,
адже, розуміючи проблемність глобалізаційних процесів, їх незворотність, видається справедливим
бажання конкретних релігійних культур, конкретних традиційних суспільств (у тому розумінні традиційних, що деякі суспільства, як це не дивно, не бажають розлучатися з тим культурно-історичним надбанням, що ними накопичено, не бажають асимілюватися в процесі культурної дифузії, притаманній
глобалістичному етапу розвитку людської цивілізації, розчиняючись у знеособленій масовій культурі
споживання, що нав’язується західним світом) на існування.
В українському православ’ї також висловлюються думки щодо підтримки глобалістської парадигми. Так, О.Марченко вважає, що західна цивілізація не тільки не вичерпала свій емансипаційний
потенціал; вона все ще залишається найважливішою "окультуреною" сферою соціальності навіть в
умовах масового суспільства, а порівняно безневинний цивілізаційно-культурний "центризм" (європоцентризм, християноцентризм) досить легко призводить до потурання жахливим злочинам проти людяності. При цьому О. Марченко вважає, що причини цього містяться в універсальних претензіях
християнства на вираження повноти істини, обмеженні істинності інших релігій і світоглядів, грубому
християноцентризм [4, 9]. Фактично йдеться про обґрунтування необхідності модернізації православного й
загалом християнського вчення, в яких глобалізація повинна відігравати й відіграє провідну роль.
О.Марченко зазначає, що стимульовані глобалізацією модернізаційні процеси породжують нове
світовідчуття, нові потреби, передати й задовольнити які лише на підґрунті традиційного культурного
ареалу і традиційних цінностей досить складно, вважаючи (що стало вже досить тривіальним для
адептів глобалізму), що імперативами нової доби мають стати толерантність, як головний світоглядний
принцип, плюралізм ціннісних орієнтацій, конфесій, стилів життя, культурних маніфестацій, універсалістська етика ("наш дім – планета", "думай глобально, дій локально"), самореалізація та самоактуалізація
особи [4, 12].
Глобалізм не тільки не намагається подолати відчуженість людини, а й навпаки ще більше її
загострює, плекаючи в людини відчуття самотності, що може бути подолано лише в загальному об’єднанні.
Пропонується єдність соціальна, в якій релігія стає непотрібною – єдність релігійна, конфесійна перетворюється на атавізм, як і, власне, саме релігійне, що заважає експлуатувати особистість, яку глобалізм
орієнтує виключно на матеріальне (ті сурогатні форми псевдо-релігій, що пропонуються глобалізмом,
є атеїстично-рафінованими концептами теософської еклектики, за якою немає нічого, крім соціальних
ідеалів капіталістичного раю з його прагненням матеріального благополуччя як запоруки безгріховності
праці заради праці, загальної непорочності засобів досягнення спільних цілей).
Розуміючи це, Н.Фішер вказує, що відчуття радикальної непорочності, що виникає під час небезпечного й нищівного характеру світової реальності, саме перед лицем цього фундаментального й,
мабуть, вирішального питання здатне привести людину до того, що вона забуває про свою співвіднесеність з безкінечним й починає турбуватися насамперед по те, що лежить у радіусі досяжності її власних
сил: як свідчить поговірка: quod supra nos, nihil ad nos (що вище за нас, то не стосується нас) [9, 241].
Позбавлена примату духовного людина починає сприймати все, що відбувається в соціальній дійсності, виключно з точки зору раціональної необхідності, природної даності, природного перебігу подій,
незважаючи на всю хибність та химерність, соціальну-філософську беззмістовність глобалістської парадигми, що пропонує замість релігії, замість християнства універсалізм та месіанізм.
Н.Калініна вказує, що вибух у свідомості людини, суспільній сфері завжди є хворобливим явищем в силу високої інертності та малої рухливості людської свідомості, Тому швидкі перебудови в соціальній та духовній сферах зазвичай супроводжуються сильним опором та агресивною реакцією
консервативного мислення [1, 219]. Саме тому безпомічність еволюційної теорії латентно підкреслюється навіть П. Тейяром де Шарденом [8], який зводить еволюцію людини до радісної праці, до мирного
завоювання… в однодушній побудові Духу Землі християнин перестає ним бути, він перетворюється
на неоязичника-пантеїста.
Синергетика доходить висновку про необхідність преображення свідомості людини, що є запорукою уникнення глобальної кризи, глобального хаосу, який нічого не народжує, знищує саму людину.
Подібний матеріалістичний гуманізм набуває дивних форм теїстичності у спробі одухотворити матерію. Виникають псевдо-релігійні інтенції, що зводять свідомість до серця, науку – до пророцтва. Й глобалізм (мінімум як всезагальність матерії), що проповідується в рамках синергетики еволюційним
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християнством в еклектичному поєднанні зі східними окультними практиками, сумно констатує: стукаємося в серця людські, щоб пробудити дух; потрібно, щоб маси прокинулися тощо. А далі ще сумніше
(сумніше для християнства): Визнання трьох світів, Ієрархії та кармінної відповідальності за свої дії та
думки вивело б людство з всепланетного тупика, припинилися б війни та інші безумства, що процвітають в людських взаємовідносинах … Нове Сонце зійде над Землею [1, 219].
І вже не тоталітаризм розглядається як синонім глобалізму, а постмодерністський багатополярний світ; світ поліваріантний та безвідносний; світ, не здатний бути організованим; світ роз'єднаний;
світ, що занепадає в очікуванні преображення свідомості або запуску механізмів самоорганізації. А
вихід з кризи глобальних проблем вбачається в усвідомленні єдності зі знеособленим "Вищим Світом,
який поки що знаходиться поза межами свідомості, але вже настирливо стукається у велике – колективне серце людини" [1, 222].
Притаманний глобалізму дуалізм, що різко протиставляє (навіть за видимості умовної єдності)
релігійне, сакральне та світське, секулярне, атеїзм та теїзм, призводить або до розвитку відверто
крайніх поглядів щодо перспектив православ’я в глобальному світі, або ж до розвитку лібералізму,
який виправдовує необхідність модернізму. Так, прот. Г.Коваленко зазначає, що Церква ніколи не ставила перед собою мету політичної або економічної перебудови світу, адже у християнина є те, що не
залежить від зовнішнього світу, який змінюється, те, що складає основу його життя – Христос, віра і
Церква. З іншого боку, вказує о. Георгій, глобальні технології можуть слугувати інструментом здійснення Вселенськості Православної Церкви, а завдяки сучасним засобам комунікації можливе соборне
обговорення викликів сучасного світу [3].
Глобалізаційна парадигма на тлі християнської теології призводить до того, що виникає та
розвивається глобалізм релігійний. Релігійний глобалізм, як тип релігійного мислення, відображає здатність до сприйняття глобальних проблем людства, специфіка якого виявляється в перенесенні на тло
політичних, соціально-економічних, культурних проблем сучасності сотеріологічних та моральних ідей.
Але релігійний глобалізм не обмежується тільки цим. Він старанно намагається представити результати осмислення глобальних проблем у вигляді більш-менш чіткої теологічної (як мінімум) концепції
або релігійно-філософської теоретичної системи. Як правило, це здійснюється за рахунок позбавлення релігії традиції, на якій вона ґрунтується, що доходить інколи до заперечення догматичної системи,
руйнування, розчинення релігійного (загалом сакрального) у мирському, секулярному.
Систематизація глобального мислення в рамках глобалістики та її міждисциплінарної методології спрямована на концептуалізацію не тільки суспільних чи природничих наук, а й безпосередньо
активно впливає на сферу релігійної свідомості, знаходячи підтримку в різноманітних "теологіях". Поступово
розвивається релігійний глобалізм, який хоча поки що й не оформився у вигляді сфери суспільної думки,
але й досить активно претендує на вирішення проблем безпеки світового співтовариства, намагаючись
у рамках теологічних концепцій вирішувати завдання щодо релігійного регулювання глобальної сфери.
У глобальному відношенні роль Церкви вже не є важливою й суттєвою, оскільки в сотеріологічному плані основним суб’єктом спасіння стає сама людина, людина спасається не в Церкві, а в сакралізованих, ціннісно-значимих суспільних відносинах, їх сукупності. Це досить конкретний здобуток зміни
традиційної теологічної парадигми на модерністську – результат руху, що розпочався ще в ХІХ ст. у
рамках ліберальної протестантської теології, а у ХХ ст. переноситься в концепції глобалізму, набуваючи чітких ознак універсалізованої безсуб’єктної постмодерністської ідеології.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ
У статті здійснено аналіз соціальних передумов, які існують в українському суспільстві, на
предмет необхідності реформування військової організації України на сучасному етапі.
Ключові слова: військове будівництво, військова організація держави, військові формування,
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The social premises which exist in Ukrainian society as to necessity of reformation the Ukraine
military establishment on a present-day stage are defined in the article.
Key words: military building, state military establishment, military formations, modernization, reorganization,
social premises, national interests.
Як відомо, основним гарантом військової безпеки держави, інструментом зовнішньої та внутрішньої
політики України є її військова організація. Вона покликана всіма наявними у неї засобами забезпечувати захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави. Проте становлення
військової організації України як цілісної системи, здатної ефективно вирішувати завдання зовнішнього і
внутрішнього характеру, через низку об’єктивних та суб’єктивних чинників відбувається вкрай повільно,
неоднозначно, без серйозного теоретичного і методологічного супроводу.
На сьогодні поняття "військова організація України" є збірним для низки військово-корпоративних
формувань, які виникли на базі фрагментів силових структур СРСР після проголошення незалежності,
і їхня кількість продовжує зростати при мінімальному контролі з боку держави. Проте в переважній більшості країн світу поняття "військова організація держави" у якості дефінієндуму не знайшло поширення
ні на доктринальному, ні на законодавчому рівнях. Зважаючи на таку ситуацію, вважаємо за доцільне
спрямувати зусилля політичної влади на упорядкування соціальних відносин, що склалися у військовій
сфері українського суспільства. Розпочати цю діяльність необхідно з розробки науково обґрунтованої
дефініції військової організації держави, яка була б позбавлена внутрішньої суперечності і адекватно
відображала зміст такого важливого соціального явища в умовах трансформації українського суспільства.
Узагальнення і синтез існуючих в соціально-філософській та військово-теоретичній думці уявлень, підходів і концепцій дозволяють запропонувати таке робоче визначення: військова організація держави – це
структурно оформлений та ієрархічно упорядкований специфічний соціальний інститут суспільства, у
якому домінують функціональні та субординаційні відносини, особливий елемент державного механізму,
наділений владними повноваженнями і відповідними матеріально-технічними засобами (озброєнням
та військовою технікою) для виконання функцій держави в галузі військової безпеки та під час надзвичайних ситуацій, що загрожують її сталості.
Спираючись на світовий досвід, а також виходячи із вищенаведеного визначення військової
організації держави, пропонується оновити дефініцію поняття "Збройні Сили України". На нашу думку,
Збройні Сили України – це військова організація держави, призначена для забезпечення військової
безпеки України всіма наявними у неї засобами та виконання зобов’язань держави перед регіональною і світовою спільнотою щодо гарантування міжнародної безпеки.
У зв’язку з новим статусом поняття "Збройні Сили України" виникає питання щодо його структурно-функціональної побудови. Тут теж необхідно зважати на світовий та вітчизняний досвід.
Як відомо, поняття "армія" зазвичай означає сухопутну компоненту збройних сил [3, 19] і бере
свій початок з античних часів. В Україні воно асоціюється з такими збройними утвореннями, як Російська
армія, Наддніпрянська армія, Дієва армія, Українська Галицька армія, Червона Українська Галицька
армія, Червона армія, Українська національна армія, Українська повстанська армія, Радянська Армія
тощо. Поняття "військо" має українське коріння і теж у переважній більшості випадків асоціюється з
сухопутними військами. Його витоки сягають давньоруської держави. Найбільшого розквіту воно набуло
за часів козачини, особливо в часи, коли під проводом Б. Хмельницького Військо Запорізьке вибороло
незалежність і заклало підвалини нової країни. Після втрати Україною державності зникло її військо, а
сам термін з офіційного перетворився на художньо-публіцистичний та побутовий.
Таким чином, ґрунтуючись на світовому та вітчизняному досвіді, пропонується запровадити
для позначення суходільної частини Збройних Сил України, а на сьогодні це Сухопутні війська та Повітряні сили, одного з двох понять: "Українська армія" або "Українське військо".
Виходячи з цього, Збройні Сили України набудуть класичного вигляду і будуть складатися з
двох частин, як це прийнято в усьому світі:
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– Української армії (Українського війська) (елемент військової організації держави, який складається з видів, родів та спеціальних військ і призначений для виконання її завдань та функцій за допомогою засобів насильства в межах суходільної території);
– Військово-Морських Сил (елемент військової організації держави, який складається з родів
військ (сил) і призначений для забезпечення недоторканості морських і прибережних територій України
за допомогою засобів насильства.
Решту складових елементів військової організації України необхідно визначати, виходячи з потреб забезпечення військової безпеки та економічних можливостей держави. Передусім це стосується
внутрішніх військ МВС України як найбільш боєздатного та організаційно наближеного до армійського
устрою військового формування. Як зазначає Г. Манчуленко, "реформування внутрішніх військ (ВВ)
Міністерства внутрішніх справ назріло вже давно" [4, 12].
Переважна більшість структур іноземних держав, аналогічних внутрішнім військам МВС України, мають подвійне підпорядкування. Тобто, з питань комплектування, підготовки та проходження
служби особовим складом вони підпорядковуються міністерству оборони, а з питань забезпечення
громадського правопорядку та внутрішньої безпеки – міністерству внутрішніх справ. Постановка питання в такому контексті надзвичайно актуальна для сучасної України, оскільки українське суспільство
майже два десятиліття перебуває у перманентній соціальній кризі, яка загрожує перерости в соціальну дезорганізацію. Тому виходячи з суспільно-історичного досвіду, накопиченого іноземними державами, пропонується створити на базі внутрішніх військ МВС України Національну гвардію (війська
територіальної та цивільної оборони) як невід’ємний складовий елемент Збройних Сил України. При
цьому в межах функцій, визначених військовій організації держави, на майбутню Національну гвардію
України (війська територіальної та цивільної оборони) доцільно було б покласти такі головні завдання:
– сприяння Збройним Силам України в обороні держави;
– участь у виконанні завдань територіальної оборони;
– підготовка та перепідготовка особового складу резерву Збройних Сил України;
– охорона та захист державного кордону;
– забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);
– охорона та оборона важливих об’єктів та комунікацій;
– боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора
та антидержавними незаконно утвореними збройними формуваннями;
– організація та здійснення евакуаційних заходів;
– проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах; захист населення від наслідків військових дій, аварій (руйнувань), зумовлених застосуванням засобів
масового ураження, терористичними актами та диверсіями;
– підтримання правового режиму військового стану;
– організація та забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного та природного характеру;
– підготовка населення України до можливих партизанських дій у разі агресії та можливої окупації держави;
– виконання ролі військової поліції щодо Збройних Сил України загалом;
– охорона громадського порядку (при необхідності та узгодженні з Генеральним штабом
Збройних Сил України).
Крім того, в межах Національної гвардії України можна розв’язати проблему так званих воєнізованих козацьких формувань, неконтрольоване поширення яких може стати чинником дестабілізації
українського суспільства.
Наступною силовою структурою, яку необхідно реформувати, є Державна прикордонна служба
України (ДПС України). На сьогодні в Україні склалася парадоксальна ситуація: її кордони охороняє
автономна державна структура, яка де-юре є правоохоронним органом спеціального призначення (ст.
6 Закону України "Про Державну прикордонну службу України"), а де-факто – військовим формуванням, хоча серед її завдань тільки одне має військовий зміст, а решта суто правоохоронний та правозастосовчий характер. Проте навіть і їх ДПС не в змозі виконувати самостійно. Про це, зокрема,
свідчить ст. 27 Закону "Про державний кордон України" у якій зазначається, що "охорона державного
кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах покладається на Державну прикордонну службу України, а в повітряному та підводному просторі в межах територіального моря – на
Збройні Сили України" [2]. Разом з тим прикордонне відомство дублює низку завдань Збройних Сил
України, МВС, розвідувальних органів та Управління державної охорони.
На нашу думку, перед тим, як приступати до реорганізації ДПС України, необхідно чітко визначитися з майбутнім правовим статусом зазначеного формування. Тут можна виділити декілька варіантів. Якщо це буде суто правоохоронний орган, то його необхідно повністю демілітаризувати і
підпорядкувати МВС України в якості окремого структурного елементу, приміром, Департаменту з охорони державного кордону.
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Іншим можливим варіантом реорганізації ДПС України може стати залишення за нею статусу
військового формування. У такому разі ця силова структура обов’язково повинна входити або до
складу Збройних Сил України на правах окремого елементу, як це було, приміром, за часів СРСР [1],
або до складу майбутньої Національної гвардії на попередніх умовах. Назва при цьому може бути
традиційною – Прикордонні війська, Прикордонна варта, Прикордонна охорона чи Прикордонна служба.
У межах реформування військової організації України необхідно також переглянути статус таких військових формувань, як Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) Міністерства транспорту та зв’язку України і військ Цивільної оборони України. Аналіз досвіду використання в Україні ДССТ
та військ Цивільної оборони у розрізі світової практики свідчить про необхідність проведення у цій царині кардинальних перетворень. Головною метою реформування зазначених структур повинно стати
зменшення бюджетних витрат, максимальне забезпечення цивільного захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення ефективності військової безпеки держави.
Виходячи з вищезазначеного, вважаємо за доцільне повернути ДССТ Міністерства транспорту
та зв’язку України до складу Сухопутних військ Збройних Сил України або ж до майбутньої Національної гвардії. Те ж саме стосується й військ Цивільної оборони. Проте у цьому випадку є свої особливості. При включенні військ Цивільної оборони до Сухопутних військ Збройних Сил України для них
необхідно встановити подвійне підпорядкування: з одного боку – військовому командуванню, а з іншого – цивільному керівництву на рівні облдержадміністрацій. При цьому для ефективного реагування на
надзвичайні ситуації та координацію співпраці органів військового і державного управління при Кабінеті Міністрів України доцільно створити штаб Цивільної оборони (Цивільного захисту) з підпорядкованими йому територіальними штабами, який, крім того, мав би в своєму розпорядженні воєнізовані
аварійно-рятувальні загони тощо.
Якщо ж війська Цивільної оборони включити до складу Національної гвардії (війська територіальної та цивільної оборони), то координацію їхньої діяльності необхідно покласти на Департамент
цивільної оборони (цивільного захисту) Головного штабу Національної гвардії України. Безумовно, що
за будь-якого варіанту розв’язання проблеми діяльність цивільної оборони (цивільного захисту) населення стане більш ефективною та менш обтяжливою для держави.
Ще однією важливою проблемою, яку необхідно розв’язати під час оновлення військової організації держави, є реформування Управління державної охорони України. Як зазначалося вище, це
військове формування є породженням перехідного етапу в історії сучасної України. У низці країн світу,
передусім азіатських та африканських, існують підрозділи президентської гвардії, які зазвичай перебувають у складі збройних сил. Подібні структури як самостійні субстанції, окрім хіба що Російської Федерації (спочатку – Головне управління охорони (ГУО РФ), потім Федеральна служба охорони РФ),
майже не зустрічаються, особливо в розвинених демократичних країнах світу. Тому виходячи з суспільно-історичного досвіду щодо охоронної діяльності вищих посадових осіб держави, пропонується два
варіанти розв’язання зазначеної проблеми.
Перший варіант полягає в тому, щоб зберегти за УДО статус військового формування і включити його за прикладом афро-азіатських країн до складу Збройних Сил України, де вже перебуває
Президентський полк. У зв’язку з цим доречно нагадати, що у 2007-2008 рр. керівництво охоронного
відомства намагалося вивести зі складу Збройних Сил України цей полк і підпорядкувати його собі,
взявши за зразок Російську Федерацію, у якій Президентський полк є складовим елементом ФСО РФ.
Другий варіант полягає в тому, щоб за прикладом розвинених країн світу взагалі відмовитися
від такого військового формування, як УДО України. У такому разі його функції могла б перебрати на
себе Державна служба охорони при МВС України (ДСО), у структурі якої доцільно було б створити
окремий департамент для охорони органів державної влади України та посадових осіб. Це було б набагато
дешевше і простіше, ніж утримувати ціле військове формування зі складною інфраструктурою тощо.
Отже, на підставі аналізу можливих напрямів модернізації військових формувань України виявлено, що внаслідок структурно-функціональної оптимізації військова організація України повинна
включати низку суспільних та державних інститутів, безпосередньо пов’язаних із забезпеченням військової безпеки держави. Серед них виділимо такі елементи:
1. Політичний елемент військової організації. За своєю значимістю для життєдіяльності суспільства, забезпечення військової безпеки держави це домінуючий, провідний компонент, статус якого
закріплений у Конституції України та інших законодавчих актах. Головними суб’єктами державного
управління у військовій сфері на цьому рівні є:
– Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України – здійснює загальне керівництво у сфері національної і в тому числі військової безпеки держави;
– Верховна Рада України, у складі якої створений і діє комітет з питань національної безпеки і
оборони – визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, принципи національної у тому числі
військової безпеки, формує законодавчу базу в цій сфері, схвалює рішення з питань введення надзвичайного і військового стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних
Сил України;
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– Кабінет Міністрів України, до складу якого за посадою входить керівник Міністерства оборони
України – забезпечує державний суверенітет, вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності,
національної у тому числі військової безпеки України;
– Рада національної безпеки і оборони України – координує та контролює діяльність органів
виконавчої влади у сферах національної у тому числі військової безпеки; з урахуванням змін у геополітичній обстановці вносить Президенту України пропозиції щодо уточнення Стратегії національної
безпеки України та Воєнної доктрини України; керує Службою безпеки України, яка відповідає за збір
розвідданих за кордоном, проведення різних операцій спеціального призначення, отримання політичної,
економічної та військової інформації в усіх регіонах світу з метою її використання на користь України;
– Ставка Верховного Головнокомандувача, як вищий колегіальний орган забезпечення військової безпеки держави, може створюватися в особливий період – забезпечує стратегічне керівництво
Збройними Силами України у зазначений період.
2. Адміністративний елемент військової організації держави. На цьому рівні Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади і військового управління здійснює військовополітичне та адміністративне керівництво Збройними Силами України. У межах своїх повноважень
реалізує військову політику держави, розробляє принципи будівництва Збройних Сил України, визначає напрями їхнього розвитку та підготовки у мирний та військовий час.
Якщо Міністр оборони України військовик, то він є Головнокомандувачем Збройних Сил України і здійснює безпосереднє керівництво Збройними Силами України у мирний та військовий час.
У підпорядкування Міністерства оборони України доцільно включити військову контррозвідку.
3. Стратегічний елемент військової організації держави. До цього рівня належить Генеральний
штаб Збройних Сил України. Він є головним військовим органом з планування оборони держави,
управління застосуванням Збройних Сил України, координації та контролю за виконанням функцій та
завдань у галузі військової безпеки органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. В особливий період Генеральний штаб Збройних Сил України є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача.
У разі, коли Міністром оборони України призначається цивільна особа, начальник Генерального штабу Збройних Сил України є Головнокомандувачем Збройних Сил України і здійснює безпосереднє керівництво Збройними Силами України у мирний та військовий час.
У підпорядкування Генерального штабу Збройних Сил України доцільно включити військову
розвідку.
4. Видовий елемент військової організації держави. Його функціонування передбачає наявність головних компонентів, які утворюють підґрунтя усієї структури військової організації держави. На
підставі проведеного аналізу доведено, що вона повинна включати такі основні елементи:
– Українська армія [Українське військо] (Сухопутні війська, Військово-Повітряні Сили);
– Військово-Морські Сили;
– Національна гвардія України.
5. Родовий елемент військової організації держави.
– Сухопутні війська: механізовані війська; танкові війська; аеромобільні війська; ракетні війська
та артилерія; армійська авіація; війська протиповітряної оборони Сухопутних військ; війська зв’язку
(урядовий зв’язок та захист інформації); Президентська варта.
– Військово-Повітряні Сили: бомбардувальна авіація; винищувальна авіація; штурмова авіація;
розвідувальна авіація; транспортна авіація; зенітні ракетні війська; радіотехнічні війська.
– Військово-Морські Сили: надводні сили; морська авіація; берегові ракетні війська; війська берегової оборони; морська піхота; морська охорона.
– Національна гвардія України: війська територіальної оборони (козацькі формування); війська
цивільної оборона (цивільного захисту); прикордонна варта; авіація.
6. Оперативно-тактичний елемент військової організації держави. До цього рівня належать військові формування (відповідно до визначення запропонованого нами: військове формування – це специфічне соціальне утворення, низовий елемент військової організації держави, що має відносно сталу
структуру; однорідний склад, репрезентований військовиками; ґрунтується на засадах єдиновладдя і
призначений для виконання її завдань та функцій за допомогою засобів насильства. Військові формування актуалізуються у вигляді підрозділів, частин, з’єднань та об’єднань).
7. Тил, Озброєння та система військової освіти [5].
Таким чином, запропонована структура військової організації держави зніме більшість суперечностей, які на сьогоднішній день існують у військовій сфері України, по-перше, щодо сутності та змісту військової організації, по-друге, щодо керівництва нею, по-третє, щодо функцій військової
організації, по-четверте, щодо мінімізації військових витрат, і, по-п’яте, щодо ефективності забезпечення військової безпеки України, найважливішими складовими якої є боєздатна активна військова
організація держави та оптимальний потенціал оборонно-промислового комплексу. Збереження цих
засадничих компонентів на необхідному рівні повинно стати пріоритетним завданням держави, до вирішення якого повинні бути залучені всі органи та структури як суспільства, так і влади.
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ОСНОВИ СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ ДО МИСТЕЦТВА
В ТВОРЧОСТІ С.ЕЙЗЕНШТЕЙНА ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК
З ФОРМАЛЬНИМ МЕТОДОМ
У статті досліджено теоретичну спадщину С. Ейзенштейна, його формалістичні прийоми
в кіно. Виокремлюються структуралістичні та деконструктивістські підходи в його творчості.
Ключові слова: формалізм, естетика, семіотика, кіно, прийом, структуралізм, мистецтво.
S.Ejzenshtejna's theoretical heritage, its formalistic receptions at cinema is investigated. Are
designated structuralistic and deconstruktive approaches in its creativity.
Key words: a formalism, aesthetics, semiotics, cinema, reception.
Ім'я Сергія Ейзенштейна як теоретика мистецтва часто згадується в естетиці у зв'язку з такими
експериментами в мистецтві, що були відверто нові для його часу. У них закладені основи семіотичного,
структурного, а потім і деконструктивістського підходу до мистецтва. У своїй теорії мистецтва (яку він
так і не встиг добудувати) Ейзенштейн заглянув в майбутнє, випереджаючи роздуми сучасників про
науку, про мистецтво. Незважаючи на те, що тексти його книг та статей викладалися нерідко як складні
монтажні композиції, Ейзенштейн вирізнявся не стільки умовною науковістю мови, опису, скільки глибиною проникнення в суть предмета. Розділяючи формальний метод в мистецтві, Ейзенштейн в своїх
працях не раз посилався на сучасного йому дослідника "первісної свідомості" Леві-Брюля. На думку
В'ячеслава Іванова, якби Ейзенштейн дожив до 70-х років ХХ століття, він, ймовірно, з ще більшим
бажанням посилався б на "новітнього дослідника "думки дикуна" – засновника структурної антропології
Леві-Стросса, чиї висновки він іноді передбачав" [1, 152].
Дійсно, Ейзенштейн був багато в чому ближчий до Леві-Стросса, ніж до його "напівтезки" ЛевіБрюля. Той протиставляв "первісне" мислення сучасному, а для Ейзенштейна склад первісного мислення є єдиним зі складом сучасного. Розвиваючи схожу думку, Леві-Стросс порівнює людську культуру – з її шануванням музеїв, пам'ятних місць, архівів – з відношенням до минулого у австралійських
туземців, які шанували чуринги, – священні предмети, що втілювали минуле роду. Первісна людська
культура вся обернена в минуле, і ми часто віддаємо дань цій стародавньої традиції. Але, досліджуючи
творчу і теоретичну спадщину Ейзенштейна, потрібно враховувати той факт, що він був чи не найхарактернішим представником формального, експериментального мистецтва свого часу. Тому, звертаючись до його поглядів на мистецтво, не можна обійти авангардне мистецтво.
Чудово орієнтуючись у мистецтві і літературі попередніх століть, Ейзенштейн надавав імпульс
авангарду 20-х років – одному з найбільш творчих періодів, коли і Америка, і Європа, виходячи з кризи
Першої світової війни, шукали нові шляхи розбудови мистецтва. Незважаючи на те, що правляча радянська верхівка все пов'язане з авангардом об'єднувала в смутне поняття ворожого "формалізму",
(боротися з яким Сталін закликав на зустрічі з українськими письменниками 1929 р.), багато задумів
Ейзенштейна визначалося саме цим "формалізмом".
У його статтях розглядаються проблеми, позначені ще в працях теоретиків ОПОЯЗу. При цьому
у Ейзенштейна погляд на мистецтво як на засіб виразу думок і "посилення емоцій" унікально поєднується з неухильним дослідженням того, як річ побудована від низу до верху і як "образ теми" народжу-
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ється з властивостей предметів, що беруть участь в побудові. Саме це, на думку автора, робить їх
вищим досягненням сучасної поетики.
У питанні про функцію мистецтва Ейзенштейн дає не тільки негативну частину формулювання
(притому користуючись в ній майже тими ж образами, що і Шкловський: "розбити в собі задане, аморфне, нейтральне "буття явища", "висадити відсталість бездумного порядку речей"), а й конструктивну –
створення нового, потрібного автору поетичного ряду ("зібрати явище знов, згідно тому погляду на
нього, який диктує мені моє до нього відношення") [1, 29].
У роботах Ейзенштейна є багато зразків структурної поетики у дії: переконливих розборів прози,
поезії, живопису, кіно. Наприклад, розглядаючи портрет М.Н.Єрмолової, роботи Серова, Ейзенштейн
формулює основну ідею образу як "зростання" фігури і показує, що це враження досягається шляхом
комбінації на одному полотні як би ряду монтажних планів: "обрізи" рами, лінії підлоги, дзеркала і, нарешті, кути стелі, відбитої в дзеркалі, дають послідовність укрупнень фігури і поглиблень фону у міру
наближення до голови актриси. Одночасна зміна ракурсу зображення примушує глядача разом з тим
поступово переходити від місця зору зверху (на ноги) до точки зору знизу (на голову); таким чином, в
цілому у глядача створюється відчуття "колінопреклоніння" перед актрисою, або "зростання" її фігури"
[2, 376].
Не менш переконливою є думка Ейзенштейна про те, як ідея або відношення до теми "вписується" в її зображення. Завдання літературознавця, за Ейзенштейном, в тому, щоб в розібраному тексті
побачити реалізацію якоїсь єдиної думки або основного мотиву, у контексті якого можна зрозуміти функції всіх приватних мотивів і деталей тексту, описів, діалогів, епітетів, ремарок тощо. "Я прошу вказати
таке місце, з якого може виходити композиційне осмислення всього епізоду, розуміючи концепцію не
як "наворот" деталей, а перш за все як вираз якихось думок, що проходять через весь епізод" [3, 375].
На прикладі уривка з військової повісті радянського письменника Ейзенштейн позначає тему, а
потім показує, як, виходячи з такого формулювання теми, можна ефективно переписати ці сторінки
повісті наново, правильно поставити в ній всі акценти і усунути зайве. Останнє означає вже перехід до
побудови поетики, контури якої дійсно можна виявити у низці праць С.М.Ейзенштейна і яка, мабуть, є
найціннішим в його спадщині. Прикладом роботи механізму, що породжує художній текст, можуть бути
записки режисерських занять у театральному інституті. Короткий розгляд фабули якоїсь події плюс
задане ідейне відношення до цієї події розгортаються в подібну і ефектну мізансцену, а потім і в послідовність кадрів під дією "операторів", що є, так би мовити, абстрактною системою прийомів виразності. Крок за кроком можна бачити, як все нові деталі, предмети, персонажі, вчинки і їх конфігурації
підбираються згідно з функціями, яких вимагає найбільш ударний вираз теми. Тут знаходять своє місце ідеї Шкловського, Проппа, Леві-Стросса про предмети як перетини необхідних функцій.
При цьому переклад теми в послідовність подій виявляється можливим завдяки тому, що у
предметів поза мистецтвом є смислові ознаки, що дозволяють для кожного факту "відшукати" таке
зчеплення його елементів, яке, зберігаючи самий факт, містить одночасно і якусь фігуру, що показує
глядачу відношення автора до цього факту (тобто тему). Інакше кажучи, Ейзенштейн пропонує раціональні операції для найбільш відповідальної ділянки породження – художнього тексту, який є межею
між темою, що "декларативно" задається, і її образним еквівалентом, тобто як би проміж "живою" і
"неживою" матерією в мистецтві.
Найважливіше місце в поетиці, зазначеній Ейзенштейном, займає його загальна теорія виразності. Незадовго до смерті С.Ейзенштейн склав конспект курсу лекцій з психології виразності, для читання
якого його запросили в МГУ. Якщо судити з його опублікованих праць, малась на увазі вся система
прийомів виразності, тих, що знаходилися в самих різноманітних за змістом і жанром художніх творах
(сюжетної цензури, повтору, посиленого повтору, нагнітання напруги, золотого перетину, контрасту,
поєднання функцій, проведення однієї теми через різні лінії, поступового сплетення тем, раптового
повтору подій і тому подібне), функція яких – в найбільш ефективній організації сприйняття речі.
Спроба виділити традицію структурної поетики в спадщині Ейзенштейна і російських формалістів 20-х років привела до думки про те, що прийом розглядався на матеріалі мистецтва в цілому і на
окремих прикладах або як засіб виразу ідеї, або як опис інваріативної структури цілих груп схожих
творів, що проводився детально, без співвідношення з ідейним планом, лише на сюжетному рівні.
У працях Ейзенштейна ми знаходимо вчення про функції, яке він збагатив послідовно семіотичним і операційним підходом. Мабуть, сучасна наукова поетика неможлива без поєднання всіх цих
установок.
Особливо відповідним матеріалом відрізняються групи однотипних за формою і змістом творів
(п'єси одного автора, збірки розповідей, казок і тому подібне). При цьому можна припустити, що функції, які виділяються в окремому творі відносно його теми (то мережа функції в сенсі Ейзенштейна), виявляться інваріантними для всієї групи однотипних творів, тобто співпадають з функціями в сенсі
Проппа.
Звертаючись до естетичних творів Ейзенштейна, з упевненістю можна сказати, що всі вони, в
певному значенні, є структурними, оскільки за своєю природою вони підпорядковані з'ясуванню "будови речей" або їх "структури". Поняття структури достатньо часто виступає в записах Ейзенштейна вже
в 20-ті роки і в статтях наступного десятиліття.
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Відомо, що стосовно європейської гуманітарної науки і філософії цього часу джерелом терміна
"структура" була термінологія тих напрямів математики, до яких сходить французька математична
школа Бурбака. Надалі це слововживання було підтримане в психології і лінгвістиці. Слововживання
Ейзенштейна паралельне становленню європейського (зокрема празького) структуралізму.
Слова "структура", "структурний" постійно зустрічаються в щоденниках Ейзенштейна. 1928 р.
він говорить про свій "перший чорновий структурний нарис" до фільму "Капітал", про свій "структурний
прийом". Структуралізм Ейзенштейна, його прагнення зрозуміти деталь через її функцію в цілому, був
краще всього розглянутим вже в запропонованому ним розумінні всякого приватного руху як результату руху тіла в цілому. "Структурне" розуміння рухів, якщо вони відносяться до цілісної системи, співпадає з ходом досліджень Н.Бернштейна. Ейзенштейн вважав: "Моя біомеханіка органічно відома, тобто
відчутна підсвідомо – кожному. От чому ми милуємося органічно звірами, що правильно рухаються" [3,
311]. На цьому ж Ейзенштейн будував і своє розуміння сприйняття так його займаючи ексцентричних
рухів. Він бачив в них "органічно уловимий алогізм" [3, 52].
У сценічних дослідженнях Ейзенштейн вже до середини 30-х років ХХ ст. формулює своє розуміння структури, співпадаюче з сучасним: "У музиці треба завжди шукати структуру, що відповідає
структурі дії" [3, 98]. Структуру в курсі режисури Ейзенштейн розуміє як взаємозв'язок елементів Ті ж
принципи структурного розуміння цілого він має на увазі і тоді, коли стверджує: "Головне – в контекстній обумовленості цілісного сприйняття окремого елементу, який може в іншому контексті і в інших
умовах читатися зовсім інакше" [3, 126]. Таке розуміння структури позначається і в тому, як він усвідомлює характер образного вмісту в "Образотворчих побудовах" [3, 652]. Зокрема, щодо спіральної лінії,
що займала його, Ейзенштейн помічав, що вона як би графічно підкреслює основну закономірність –
перехід окремих вчинків, окремих переміщень і всього ходу дії в цілому в свою протилежність. Розглядаючи орнамент як "прототип в ланцюзі витворів мистецтва", Ейзенштейн бачив в ньому три основні
закономірності, які залишаються принципово "вічними" крізь всі види і різновиди витворів мистецтва, в
які б часи вони не створювалися. Це – принципи безпосередньої зображальності, принцип композиційного опосередковування видимого, принцип "повторності". В орнаменті, на думку Ейзенштейна,
відсутня на самій ранній стадії зображальність, що замінюється самим предметом. "Елемент "мистецтва" присутній тільки в другому і третьому елементах: на початках поєднання реальних предметів по
якійсь формулі і в повторності цієї формули (без варіацій в простих випадках верб різних комбінаціях у
випадках складніших) [3, 652].
Виявлення композиційної формули, після якої поєднуються елементи усередині твору, складало характерну межу всіх розборів, що пропонувалися Ейзенштейном щодо різних видів мистецтв.
Очевидно, що естетичні твори Ейзенштейна в точному сенсі слова є структурними, оскільки
вони підпорядковані з'ясуванню "будови речей" або їх "структури".
Що стосується лінгвістичних досліджень Ейзенштейна, то необхідно відзначити, що, хоча він і
не був фахівцем в цій галузі, все ж величезне значення надавав вивченню систем і знаків мов, кодів і
текстів. Розділяючи формалістичну точку зору, Ейзенштейн вивчав живе життя мови, її структуру, закони розвитку і функції. Захоплення етимологією і історією слів призвело до висновків, які відповідали
всій концепції "основного питання". Він намагався зрозуміти походження мовної символіки з еротичних
образів психоаналізу. Безліч етимологій, що розкривають початковий образ, який лежить в основі того
або іншого поняття, представлено в його курсах лекцій, книгах і статтях. Зайнявшись разом з психологами Лурією і Виготським роллю примітивних плотських шарів психіки для мистецтва, Ейзенштейн
залучає до роботи і лінгвіста Марра. Той працював паралельно зі згаданим вище Брюллем, намагаючись зрозуміти, як в мові відбилося первісне мислення. У пізніших працях Ейзенштейна цитується і
один з найбільш обдарованих учнів Марра – І.І.Мещанінов, який дослідив можливе віддзеркалення
первісного мислення в синтаксисі мови.
Для Ейзенштейна оволодіння кожним з численних семіотичних засобів, якими він користується, означало одночасно і його власне застосування цього виду знаків і їх осмислення. Метамовний
опис йшов завжди віч-на-віч з мовним вживанням або винаходом нових форм мови. Щодо театру, то
спочатку виникає надія або спокуса скористатися тим, що вже було досягнуте Мейєрхольдом.
Ейзенштейн визнавав величезний вплив на нього особи Мейєрхольда, внаслідок чого психоаналітичні дослідження їх відносин втілилися в кіномистецтві і стали окремим напрямом у вивченні
обох майстрів.
Ейзенштейн ретельно аналізував як режисерську, так і акторську роботу Мейєрхольда (зокрема,
характерну діагональну композицію сцени).
Незважаючи на авторитет Мейєрхольда і дружбу між ними, Ейзенштейн часто висловлював
негативні думки про Мейєрхольда як невдалого теоретика, не здатного пояснити таємниці своєї майстерності. Ейзенштейн, наприклад, вимагав "раз і назавжди викинути слова: втілення, перевтілення,
темперамент, як такі, що нічого не висловлюють" [4. 269]. Ейзенштейн вважав, що тільки його власна
система "оперативної" естетики, яка визначає конкретні чини дії на глядача і їх комбінації, а не загальне
твердження про наявність "набору прийомів", потрібні науці про мистецтво.
Ця система була вироблена ще в пору перших вистав Ейзенштейна, естетика яких максимально
наближена до циркової, а потім перенесена з театрально-циркової мови на кінематографічну. У центрі
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оперативної естетики лежало поняття "монтажу" атракціонів, згадуване нами раніше в дещо іншому
контексті.
Чи зв'язаний ейзенштейнівський "монтаж атракціонів" з монтажем в широкому естетичному сенсі?
Чи є ця ідея частиною його структуралістської системи поглядів на мистецтво?
Під атракціоном розумілася одиниця або первинний елемент вистави, який був оцінений глядачем. Основою всієї концепції Ейзенштейна було перенесення центру тяжіння на сприйняття вистави
або фільму. Це аспект залишався незмінним упродовж чверті століття, що відокремлює перші теоретичні статті про монтаж атракціонів від програми курсу з теорії виразності, написаної Ейзенштейном
для психологічного факультету МГУ за пропозицією Лурія.
Пригадаємо загальновідомий факт про те, як фільм "Броненосець Потьомкін" не був допущений швейцарською цензурою до показу, тому що вона побачила у фільмі загрозу повстання та бунту в
своїй країні, оскільки фільм починався з показу невдоволеності матросів на кораблі. Тоді Ейзенштейн
застосував прийом нового монтажу картини: на початку стрічки були показані картини придушення
бунту, розправи над повсталими матросами, що по-новому розставило акценти; іншими словами, змінивши форму, Ейзенштейн вніс новий зміст, і фільм був прийнятий цензурою.
Ейзенштейн достатньо детально розробив витоки свого монтажного кіно. Основний принцип
його був запозичений режисером у американського кіно. Роль Ейзенштейна полягала в тому, щоб використовувати цей вже добре відпрацьований прийом у вже новому матеріалі. На думку Шкловського,
використання техніки монтажу в серйозному (не масовому) кінематографі, можна було б порівняти з
канонізацією в літературі "молодшої лінії" (наприклад, розвиток романсу цигана в ліриці Блока). Тут ми
ще раз стикаємося з проблемою незалежності основних рис мистецтва від предмета, змісту і теми.
Всупереч настійним твердженням в деяких статтях Ейзенштейна про зв'язок теми з прийомами, використовуваними в творі на дану тему, з приводу монтажу він говорить: монтаж виступає як
якийсь загальний принцип, що розповсюджується не тільки на кіно, а й на інші види мистецтва, які інтерпретуються монтажним чином, і навіть на цілі культури або періоди історії. Але разом з монтажним
принципом в цьому широкому сенсі Ейзенштейн має на увазі і технічний прийом короткого монтажу.
Щодо кіно в ще більшому ступені, ніж щодо театру і цирку, здається вірогідним, що Ейзенштейна цікавить насамперед проблема кіномови. У цьому він удвічі адекватний своїй добі. По-перше,
він, як багато мислителів і поетів століття, був зайнятий проблемою мови. По-друге, у виборі кіно як
такого виду мистецтва, який дозволяє зрозуміти і характерні риси мов інших мистецтв.
Теоретичні роботи про вертикальний монтаж виникли з досвіду роботи разом з Прокоф’євим
над комбінацією музичних і зорових образів у фільмі "Олександр Невський", потім у фільмі "Іван Грозний". Постановка опери Вагнера "Валькірія", що стала найбільш явним втіленням ідей "основної проблеми", була одночасно ланкою і в розробці тієї галузі практичної естетики, яка була намічена в
нереалізованому фільмі про Пушкіна і розвинена в колірному епізоді банкету опричників у другій серії
фільму про Грозного. У зв'язку із роботою над "основною проблемою" Ейзенштейн вивчає антропологічну і психологічну літературу, намагаючись зрозуміти закони дологічного мислення. Цим же пояснюється і його інтерес до лінгвістичних теорій Марра і його учнів. Естетична теорія Ейзенштейна була
спробою об'єднати ці знання з психологією виразності.
Якщо Ейзенштейн і не відмовився від занять мистецтвом на початку 30-х років, то він дедалі
більше захоплювався наукою і мистецтвом як втіленням наукових ідей. У задумі інтелектуального кіно
була вже ідея синтезу науки і мистецтва. Подальший її розвиток можна побачити у "втіленні міфу" в
спектаклі "Валькірія", де Ейзенштейн услід за Вагнером розкриває структуру міфу засобами "синтетичного" театрального дійства.
У останніх працях Ейзенштейн (перш за все в "Методі") стверджував, що виділення різних рівнів
у витворах мистецтва орієнтовано на встановлення динамічних (діахронічних) зв'язків між естетикою,
що розуміється в семіотичному дусі, і суміжними науками про людину – етнологією (антропосеміотикою)
і психологією. Якщо ж розглянути естетичні праці Ейзенштейна в цілому, то в них виділення різних рівнів
необхідне передусім для синхронного аналізу знакових послідовностей мистецтва.
Отже, наявність структуралістського підходу до мистецтва в теорії Ейзенштейна свідчить про
його тісний зв’язок з російським формалізмом, з його прийомами, засобами, основними принципами.
Використані джерела
1. Иванов В. Эстетика Эйзенштейна / Вячеслав Иванов // Избранное. – М.: Российский государственный
гуманитарный ун-т, 1999. – 557 с.
2. Эйзенштейн С. Ермолова / С. Эйзенштейн // Избр. произв.: в 6 т. – М., 1978.– Т. 2. – 452 с.
3. Эйзенштейн С. Вопросы композиции / С. Эйзенштейн // Избр. произв.: в 6 т. – М., 1978. – Т. 2. – 452 с.
4. Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов / С. Эйзенштейн. – М.: ЛЕФ, 1923. – №3. – 197 с.
5. Эйзенштейн С. Четвертое измерение в кино (1929) / С. Эйзенштейн // Избранные произведения в 6 т. –
М., 1978. – Т. 2. – 452 с.

20

Вісник ДАКККіМ

3’2009

УДК 165.745

Олена Євгеніївна Кудряшова
старший викладач Державної академії
керівних кадрів культури і мистецтв
©

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ
У статті досліджуються аксіологічні аспекти культуротворчості. Виявлено роль ціннісних
орієнтацій особистості в процесі реалізації її культуротворчого потенціалу, узагальнено соціокультурні причини аксіологічної кризи в українському суспільстві.
Ключові слова: цінність, культуротворчість, культуротворчий потенціал, аксіологічна криза.
The article is dedicated to learning a problem of values role in creative process. This work
demonstrates some modern problems connected with values and personal creative potential. Are shown
social and cultural reasons of crisis of moral and value structure in Ukrainian society.
Key words: value, cultural creativity, personal cultural creative potential, value crisis.
За останні десятиліття проблема цінностей у світовій науці набула досить широкого розповсюдження. Цінності та ціннісні орієнтації є об’єктом досліджень багатьох наук, зокрема філософії, соціології, психології, педагогіки, етики та ін. Останнє свідчить про багатовекторність та складність порушеної
проблеми.
Проблема вивчення цінностей лежить в одній площині з дослідженням людської поведінки, її
соціальної детермінації та саморегуляції. Ціннісні орієнтації, які є основним структурним компонентом
"Я" особистості, покликані спрямовувати діяльність людини і визначати її змістовність.
На нашу думку, особливого значення дане питання набуває в часи формування нової культурної
парадигми, тоді, коли в процесі глобалізації постає проблема зменшення культурної різноманітності.
Сьогодні також гостро стоїть питання дегуманізації людської культури, деградації духовних цінностей,
формування культури "спожив" [3], наслідком чого стає пасивне споживання культурних цінностей і
неспроможність людини продукувати нові надбання. В часи позбавлення процесу культуротворчості
його головної сутності (в зв’язку з вищезазначеним) – створення нових смислів, цінностей, форм в
процесі синтезу культурної діяльності соціуму та індивідуального буття в культурі – гостро постає проблема пошуку шляхів виходу з аксіологічної кризи, що лежить в межах компетенції гуманітарних наук.
Питанню цінностей та ціннісних орієнтацій сьогодні присвячена увага численних наукових досліджень. Цінності є об’єктом наукового пошуку як в зарубіжній, так і у вітчизняній науці. Нові підходи
до вивчення ціннісної сфери особистості з’явилися в 60-70-х роках ХХ ст. Визначення понять "цінності"
та "ціннісні орієнтації" запрпоноване Е.Л. Косенко, Д.О. Леонтьєвим, В.О. Ядовим та ін. М.І. Лапін приділив увагу визначенню функцій ціннісних орієнтацій. Динаміка ціннісних орієнтацій була проаналізована І.С. Коном, М.Н. Корнєвим. О.Л. Краєва спрямувала свої наукові пошуки на вирішення проблеми
трансформації ціннісної свідомості соціуму та зміни моралі та мотивів діяльності.
В науковій літературі широко представлені підходи до визначення цінностей, їх ролі в суспільній та
індивідуальній життєдіяльності. І хоча цінності визнаються визначальними при розгляді людської діяльності, їх взаємозалежність розглядається рідко. Так, наприклад, потребує визначення детермінованість культуротворчої діяльності людини системою її ціннісних орієнтацій. Вимагає аналізу картина
сучасної системи цінностей з огляду на її впливовість на процес творення культури.
Метою даного дослідження є виявлення соціокультурних домінант, що стають причиною аксіологічної кризи в сучасному українському суспільстві. Через розкриття системи ціннісних орієнтацій молодого покоління показати її роль у процесі культуротворчості.
Людина, будучи універсальним суб’єктом культури, виступає одночасно і суб’єктом, і об’єктом
культуротворчості. З погляду на вищесказане, вона займає центральне місце в культурі. Як зазначав
М. А. Бердяєв, людина не лише творить культуру, а й реалізує себе через неї. Культура виникає в
процесі обробки людиною певного матеріалу актом духу, коли форма перемагає матерію. Ця перемога
тісно пов’язана з творчим актом особистості.
Будучи суб’єктом культури, людина виконує три головні функції: вона є творцем, носієм та
транслятором культури.
Наприкінці ХХ ст. серйозно прискорилася динаміка культури. Не можна не помітити, що в житті
людства відбувся культурний перелом, наслідком якого стали суспільні та соціокультурні зміни. Прискорена соціокультурна динаміка пов’язана з частою зміною норм і цінностей в соціумі.
Філософи зазначають, що виникнення наукових пошуків, пов’язаних з цінностями, позначено
питанням про особистість та її матеріальний і духовний світ. Якщо розширювати це питання, то
з’являється проблема спрямованості діяльності суб’єкта культури, його культуротворчості та тих умов,
в яких цей процес відбувається.
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Категорія "цінності" є досить відносною. Представляючи внутрішній світ людини, вони є виразниками динамічних аспектів не лише індивідуального досвіду, а й досвіду соціального та загальнолюдського.
Більшість вчених при визначенні поняття "цінність" виділяють такі характеристики, як корисність, необхідність, значимість тощо. Необхідно зауважити, що останні пов’язані з формами суспільної
свідомості. Виникнення цінності пов’язане з якостями предметів та явищ, їх властивостями, здатними
задовольнити людські потреби. З іншого ж боку, цінності постають як певні судження, що характеризуються оцінкою явища чи предмета людиною або суспільством. Відтак, усі без винятку цінності є відносними, адже продукуються людським мозком. Однак завдяки особливостям людського мислення
вони (цінності) постають в свідомості як абсолютні. Цінності є певним чином індикатором відносин між
суб’єктом і об’єктом. Саме тому при розгляді суспільного буття людини в межах об’єкт-суб’єктних відносин і постає питання цінностей.
Цінності постають як ідеал. Це стосується як індивідуальних, так і суспільних цінностей. "Ідеал –
це мисленнєвий образ досконалості, норма, до якої необхідно прагнути як до кінцевої мети діяльності"
[7]. Саме цінності визначають спрямованість інтересів особистості.
Для нас цінності є якісним фактором діяльності особистості, тим вектором спрямованості людської
поведінки, який стає вирішальним моментом при визначенні не лише її спрямованості, а й змістовності,
відповідності суспільним потребам. Саме ціннісні орієнтації визначають спрямованість перетворення
навколишньої дійсності людиною.
Культуротворчість, яка по своїй суті та природі спрямована на формування нових цінностей,
визначається структурою ціннісних орієнтацій творця. Необхідно розуміти, що уявлення про корисність
та доцільність того чи іншого явища формують поведінкові, мотиваційні, змістовні, ціннісні аспекти
культуротворчості.
Культуротворчість особистості, в свою чергу, визначається її культуротворчим потенціалом
(КТП). КТП – це універсальна системна якість людини, що є складно структурованою і включає в себе
психо-біологічні та соціокультурні елементи. Це багаторівневий діяльно-духовний феномен, що зумовлює рівень розвитку загальнолюдської та особистісної культури зокрема. Основним компонентом КТП,
на нашу думку, є духовний потенціал особистості, адже саме він детермінує її діяльнісну сферу. Отже,
розглядаючи КТП як духовно-діяльний феномен, необхідно відштовхуватися від визначення духовності
та тих духовних цінностей особистості та суспільства, що характеризують стан та розвиненість сучасної
культури.
Духовність є особливістю психіки індивіда і проявляється в його почуттях, емоціях, особистісних
якостях, ціннісних орієнтаціях, світогляді. Духовно-моральні особливості людини формують її потреби,
цілі та спрямовують її діяльність.
Становлення духовності в значній мірі залежить від системи ціннісних орієнтацій особистості.
Цінності ж як певна соціально прийнятна модель підтверджують свою істинність в процесі суспільного
життя людини та під час рефлексії людиною суспільного буття та його соціокультурних характеристик.
Необхідно чітко усвідомлювати, що система ціннісних орієнтацій особистості є адекватною тій
системі цінностей, що панує в суспільстві. Зміна ціннісних орієнтацій в суспільстві призводить до зміни
ціннісної структури особистості. Значні зміни в суспільному житті призводять до зміни ціннісних орієнтацій не тільки молодого покоління, а й старшого. Сьогодні система суспільних цінностей і загальнолюдської культури залишаються для більшості людей абстрактними та нейтральними. Це пов’язано з
неврахуванням соціокультурних особливостей сучасності в процесі соціалізації.
Система суспільних цінностей детермінується багатьма факторами. Вона залежить від національних властивостей, державного устрою, економічних показників розвитку, релігії, моралі, рівня
розвитку культури, стану соціокультурного простору, світоглядних одиниць тощо.
Процес формування цінностей в сучасних умовах видається нам досить нелегким. Це
пов’язано з характерними особливостями української культури, на якій позначаються глобалізаційні
процеси та масова культура.
Процес передачі суспільних цінностей від одного покоління до іншого відбувається в процесі
соціалізації особистості, від одного типу культури до іншої – в процесі міжкультурної комунікації. Цінності засвоюються людиною як свідомо, так і несвідомо. В зв’язку з цим постає питання можливості
підміни одних цінностей іншими. Так з’являються псевдоцінності, які стають причиною виникнення
ілюзій щодо корисності своєї діяльності і найчастіше призводять до нереалізованості людини, її деградації та пасивного споживання культурних цінностей. Українське суспільство характеризується
трансформаційним станом, що призводить до зміни ціннісних орієнтацій, їх нестабільності та амбівалентності. Сформованість ціннісних орієнтацій залежить від наявних в суспільстві ідеологічних стереотипів та від наявної ціннісної структури.
Соціологічні дослідження останніх років засвідчують той факт, що молодому поколінню притаманна переорієнтація на матеріальні цінності. Але поряд з цим можна спостерігати також тенденцію
духовних пошуків.
Культурні цінності сучасної української молоді характеризуються пануванням споживацтва та
пріоритетності фактора розважальності. Українське суспільство, яке на перший план поставило пріо-
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ритетність матеріального благополуччя та збагачення, сприяє формуванню відповідної культури та
ціннісних орієнтацій, життєвих потреб молоді. Засоби масової комунікації, інтернет та культурні індустрії
перебирають на себе функції інститутів соціалізації. Заповнюючи основну частину вільного часу молоді,
вони виступають інструментом формування духовного світу, ціннісних орієнтацій, орієнтирів, установок
молодого покоління. Науковці фіксують, що для 1/3 молодих людей перегляд телепередач є першочерговим заняттям у вільний час. Самоціллю існування та сенсом життя є світ престижних, красивих та
розрекламованих речей. Культ моди, "речевізму" та споживацтво стають визначальними характеристиками сучасності. Класична, традиційна культура втрачає свою цінність. Новий тип культури формує
свої традиції та цінності, які стають причиною деградації, дегуманізації, деморалізації, духовного занепаду, апатії та аксіологічної кризи. Все це проявляється в інтересах молоді до сцен насилля, жорстокості, сексу в кінематографі, телепередачах, музиці, літературі.
Аналіз ціннісного світу молоді показує, що молоде покоління віддає перевагу цінностям мікрорівня. В цілому молоді притаманні цінності егоцентричного характеру. Соціологічні дослідження доводять, що на сьогодні майже 60 % української молоді віддають перевагу активній життєвій позиції.
Головною для сучасного молодого покоління є особистісна свобода.
Цінності розглядаються в науці як компонент психологічних процесів, як складова світогляду,
спосіб реакції соціуму на процеси та події, що в ньому відбуваються, а також основа культурних моделей та традицій. Цінності сучасного суспільства поділяються на п’ять ієрархічно підпорядкованих груп:
абсолютні, вічні цінності, до яких відносяться чесність, добро, краса, милосердя, любов, тощо; національні, що включають національну ідею, любов та повагу до національної культури; громадянські цінності (прагнення до соціальної гармонії, визнання прав та свобод, тощо); цінності сімейного життя
(подружня вірність, взаємоповага та підтримка, культура праці тощо); цінності особистого життя, до
яких відносяться внутрішня свобода, особистісні духовні цінності [2].
Сформована система ціннісних орієнтацій молодого покоління в цілому характеризується рівнем розвитку культури. Сучасний же стан розвитку культури, на думку автора, характеризується аксіологічною кризою, що зумовлена такими чинниками:
• Масовізація та глобалізація культурного простору. В сучасній культурі відбувається спрощення мислиннєвих звичок та орієнтирів. Культурні цінності, твори мистецтва позначаються своєю
спрощеністю та спрямованістю на людину-масу, особистість середнього рівня розвитку, яка не позначається
високими ідеалами, вимогливістю до змісту творів мистецтва. Культурний простір характеризується
появою "індустрій культури", які визначаються як масштабний, уніформовий та індустріалізований потік мас-культурного виробництва і споживання, метою якого є передусім утвердження та підтримка
пануючого устрою та його ідеології (Т. Адорно) [8]. В глобальному інформаційному потоці людина
втрачає можливість визначеної орієнтації, що стає передумовою маніпуляцій масовою свідомістю та
формування псевдоцінностей. "Людина-мозаїка" губиться в інформаційному лабіринті, часто втрачаючи розуміння сенсу життя та орієнтири в ньому. Зазвичай спостерігається пасивне слідування за
нав’язаними та насадженими "орієнтирами", що призводить до пасивного споживання та неспроможності людини самореалізуватися та проявити свій творчий потенціал.
• Домінування фактора розважальності. Сучасні культурні індустрії, до яких відносяться книговидання, кінематографія, музична індустрія, телебачення, радіо, реклама, інтернет, індустрія моди,
туристична індустрія, ілюзорно покликані забезпечити процес рекреації суспільства. Вирішальною характеристикою, якою керується людина при виборі того чи іншого продукту даної індустрії, є його розважальність. Продукт необов’язково має нести смислове навантаження, сприяти формуванню високої
особистісної культури. Головню є його "легкість". Мистецтво також починає оцінюватися з точки зору
спроможності задовольнити потребу в розвагах.
• "Вестернізація" (американізація) культурних цінностей та потреб. Національні цінності витісняються та підмінюються цінностями масової культури. Життєдіяльність людини стає орієнтованою на
поглиблення цінностей "американського способу життя" та його відтворення. Відбувається акцентування уваги на таких цінностях, як впевненість у собі, життєрадісність, раціоналізм, цілеспрямованість,
матеріальний успіх, самоактуалізація.
• Споживацькі орієнтири та відпочинково-рекреативна спрямованість. Духовно-ціннісна криза
сучасності пов’язана з незатребуваністю загальнолюдської системи цінностей, відбувається процес їх
витіснення та заміни на псевдоцінності. Особливого занепокоєння викликає переорієнтація на матеріальні цінності. В масовій свідомості панує культ грошей та вседозволеності. Панівною рисою життєдіяльності сучасної людини стає егоїзм, спрямованість діяльності на задоволення власних, часто
штучних, нав’язаних потреб. Споживацтво знаходить прояви не лише в соціокультурному плані, а й в
усіх сферах життя. Матеріальні цінності ставляться на перший план, цінності найближчої перспективи
нівелюються.
• Неспроможність реалізації КТП через брак актуалізуючих факторів. Факторами, що сприяють
актуалізації культуротворчого потенціалу є наявність в соціокультурному просторі творчих зразків поведінки, престижність, затребуваність та підтримка суспільством творчої діяльності. Обмеженість факторів актуалізації та реалізації культуротворчого потенціалу молодим поколінням також зумовлена
стереотипізацією свідомості, слабкою індивідуальністю та винахідливістю особистісної культури. Вибір
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культурних цінностей зазвичай визначається груповими стереотипами. Відсутність в соціокультурному
середовищі креатогенних чинників негативно позначається на процесі культуротворчості.
• Позаінституційна культурна самореалізація. Дослідження довели, що відпочинок молодого
покоління зазвичай відбувається поза закладами дозвілля та відпочинку. У системі пріоритетів цінностей, що характеризують дозвіллєву сферу життя молоді, перше місце посідають форми пасивного відпочинку, які не вимагають високого рівня культури. Інтелектуальні форми, які вимагають розумового
напруження, за своєю поширеністю значно поступаються попереднім формам.
• Відсутність етнокультурної самоідентифікації. Народна культура сприймається як пережиток
минулого, вона втрачає свою привабливість та престижність. Цивілізаційний тиск та культурні деформації призводять до втрати традиційних цінностей та національної ідентичності. За результатами
соціологічних досліджень, такі значимі для структурування духовного світу особистості чинники, як
національна культура, мистецтво, релігійна віра не займають належного місця в ієрархії актуальних
для молоді проблем.
• Відчуження людини в соціокультурному просторі. Відчуження людини в соціокультурному
просторі є наслідком глобалізаційних процесів. Як наслідок – відбувається поширення вестернізованих цінностей та заміни традиційної культури масовою. Особистісними вимірами відчуження людини є
її духовна деградація, спрощення сприйняття та примітивізація в побудові картини світу, деіндивідуалізація, психічна деструкція, тощо. Все вищезазначене призводить до агресивності та апатії, що, в
свою чергу, позбавляють людину культуротворчих проявів.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновки, що трансформаційні процеси, які сьогодні мають місце в українському суспільстві, негативно позначаються на структурі цінностей, особливо
молодого покоління. В цілому сучасний стан можна позначити як духовний занепад та деградацію, що
характеризується аксіологічною кризою.
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КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті досліджуються культурно-антропологічні проблеми інформаційних технологій,
зокрема соціокультурні та психологічні аспекти створення і використання віртуальної реальності.
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The cultural and anthropological problems of informative technologies, especially social cultural and
psychological aspects of virtual reality creation and use, are researched.
Key words: informative technologies, information, intellectual activity, virtual reality.
Проблеми інформатизації суспільства привертають в останні роки увагу не лише дослідників
різних галузей науки, а й представників культури, мистецтва, релігії, політики та інших сфер суспільства.
Така увага пояснюється тим, що швидкий розвиток і масове застосування інформаційних технологій
стали одними з найбільш характерних рис розвитку провідних держав світового співтовариства. Інфор© Гудіна Н. М., 2009
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матизація суспільства дуже складний в структурному відношенні процес, його неможливо розглядати
лише як множину технологічних нововведень, тому що сутність його – соціально-економічна та людиновимірна. Технологічні аспекти процесу інформатизації – це лише підґрунтя складного суспільного
процесу формування інформаційного середовища, як елементу загальнолюдської культури. Все вищезазначене зумовлює достатньо високу актуальність дослідження культурно-антропологічних проблем
інформаційних технологій.
Антропологічні проблеми інформаційних технологій (ІТ) визначаються взаєминами, що складаються в системі "людина – обчислювальна техніка". Конструктивні особливості обчислювальної
техніки, специфіка її функцій і призначення, їх значення для існування індивідуума в соціумі, специфічні прагнення людини визначаються розвитком розглянутої системи.
Філософська проблематика інформаційних технологій – це проблематика людського буття. Антропологічні питання ІТ можуть бути побудовані на самих різних філософських засадах, тому що питання про людину у світі інформаційно-обчислювальних технологій є центральним у будь-якій
філософській концепції ІТ. Антропологічні проблеми ІТ потребують аналізу існування ІТ в аспекті логіки буття соціуму.
На основі розуміння людини як соціальної істоти, антропологія ІТ являє собою соціальнофілософське дослідження світу ІТ як необхідно вбудованого в соціальне і культурне буття людини.
Антропологія ІТ – це філософське розкриття буття людини в світі ІТ, це вияв людської природи через
нові технології зберігання і обробки інформації.
Інформаційна діяльність по своїй сутності зорієнтована на особистість з достатньо високим рівнем інтелектуального та духовного розвитку. Впровадження будь-яких технологій не може бути ефективним, якщо соціум не має належного інтелектуального і культурного потенціалу для опанування
ними. Незалежно від того, які саме допоміжні технічні засоби людина використовує для інформаційної
діяльності, зміст цього процесу – соціальний. Інформаційна діяльність спрямована не тільки на забезпечення необхідною інформацією наукових досліджень чи процесів управління, але і слугує розвитку
інформаційного середовища, а саме інформаційне середовище розглядається як феномен культури,
що забезпечує володіння знаннями і використання знань. Для нашого часу основною рисою інформаційного середовища є широке застосування інформаційної техніки і технологій. "Інформаційне середовище – це лише один з можливих зрізів людської культури, і розглядається з цієї точки зору
наскільки воно сприяє процесам відчуження знання, перетворення його в інформацію і передачі інформації" [1, 27].
При аналізі ІТ можна виділити технічні і гуманітарні підходи. З одного боку, філософія техніки
приділяє особливу увагу аналізу природи самих ІТ – їх концепцій, методологічних процедур, когнітивних структур і об'єктивних проявів. З іншого боку, гуманітарний підхід прагне, навпаки, розкрити значення ІТ – їх зв'язок з нетехнічним: з мистецтвом і літературою, етикою і політикою. Можна виділити
такі найбільш актуальні антропологічні проблеми створення і розвитку ІТ: ергономічні проблеми зручності й ефективності роботи користувача з обчислювальною технікою; проблеми психологічної сумісності людей і сучасних обчислювальних систем; вплив інформаційних технологій на характер
спілкування між людьми; розповсюдження ІТ і проблема духовності; вплив ІТ на психічний світ особистості при інтенсивній роботі з ЕОМ; проблема людини в віртуальній реальності.
Одна з перших концепцій автоматизації припускала повну заміну "людських" ланок автоматизованих систем технічними ланками, фактично звільнення систем від ускладнень, що вносить у роботу
системи людина. Ця концепція, що підкріплювалася багатьма реальними успіхами автоматизації виробництва, породила в 60-х роках ХХ ст. атмосферу кібернетичного буму. При цьому було висловлено
чимало песимістичних оцінок щодо можливостей людини, особливо підкреслювалось, що машина
швидше і краще запам’ятовує, менше помиляється та не втомлюється.
До кінця 60-х років на зміну тезі про бажаність усунення людини із системи прийшла формула
"симбіозу людини і машини". Даний підхід був обумовлений практичною оцінкою реальних можливостей машини, відбувся поділ функцій людини і машини: комп'ютер і його інформаційне і математичне
забезпечення являють собою тактичний інструмент вирішення задачі, а людина залишається носієм
стратегічного мислення. Вважалось, що людина здатна ефективно приймати компромісні рішення,
переборювати труднощі, пов'язані з наявністю невизначеності критеріїв або наявністю декількох суперечливих критеріїв. Людина, на відміну від машини, здатна вирішувати погано структуровані проблеми, наприклад коли існує широкий діапазон альтернатив; прийняті рішення елементи ризику, який не
можне бути достатньо точно оцінений і прогнозований; не повністю визначені вимоги, що мають відношення до вартості і терміну вирішення проблеми. Значна кількість проблем на вищих рівнях планування і керування можуть бути віднесені саме до погано структурованих.
На початку 80-х років ставиться під сумнів перспектива звуження кола обов'язків людини, до
того ж виявлені нові структури інтелектуальної діяльності, нові задачі, у тому числі й у сфері керування, якщо його розуміти досить широко. Комп'ютер розглядається як прилад для посилення інтелектуальних здібностей людини, а не як прилад, який замінює людину. Формулюється положення про те, що
людина з комп'ютером являє собою значно більшу інтелектуальну силу, ніж людина без комп'ютера
або комп'ютер без людини. Нарешті, дедалі очевиднішим стає розуміння того, що досягнення вищих
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форм інтелектуальної діяльності, творча самореалізація індивідуального людського розуму можливі
лише шляхом спільного використання людського і машинного інтелекту.
Еволюція розвитку відносин у системі "людина – інформаційні технології", що відображує розподіл функцій між людиною й обчислювальною технікою в процесі підготовки, прийняття конкретних
рішень у тій або іншій області, відбувалася в основному в двох основних напрямах: удосконалення
елементної бази ЕОМ, що поліпшує її технічні характеристики; максимальне полегшення спілкування з
ЕОМ, перетворення її у помічника і партнера людини. Тривалий період науково-філософської рефлексії над проблемами ІТ та осмислення їх практичного використання засвідчило, що ступінь заміщення
інформаційно-обчислювальною технікою людини в якій-небудь предметній області прямо пропорційний "автоматичності" необхідних функцій і обернено пропорційний творчій, неалгоритмізованій складовій діяльності.
Питання про заміну людини обчислювальними системами в даний час переросло у питання
про створення більш досконалих інформаційно-обчислювальних пристроїв для більш ефективного
вирішення проблем, поставлених людиною. Крім того, рівень розвитку сучасних інформаційних технологій призвів до того, що питання про взаємодію між ІТ і людиною давно перейшло з інженерної у філософсько-психологічну сферу.
Серед людських факторів, від яких залежить ефективність взаємодії людини і комп'ютера, можна виділити наступні: взаєморозуміння людини і машини та зручність спілкування людини з машиною
(в основному, завдяки конструкції інтерфейсу та навичкам роботи з ним); психологічна готовність людини до взаємодії з машиною. Якщо розглядати психологічні фактори, що забезпечують ефективну
організацію взаємодії, то варто виділити такі: соціально-психологічні й індивідуально-психологічні (мотиваційні) фактори, що особливо виявляються при впровадженні людино-машинних систем; власне
психологічні фактори, обумовлені особливостями підтримки вищих психічних процесів людини (сприйняття, пам'ять, увага, мислення тощо) і процесів навчання; ергономічні фактори, що забезпечують
ефективну роботу безпосередньо в "просторі взаємодії" за рахунок оптимізації зовнішніх, технічних
засобів діяльності (моніторів, клавіатур тощо).
Одним з найважливіших аспектів оцінки ІТ є підхід до них як до артефакту, що повинен зберігати біологічну і психологічну цілісність людини і не піддавати її ризикові негативних впливів на її фізичне і психічне здоров'я. Технічна цивілізація на місце індивідуальності висуває функціональність,
знижує значимість унікальних сторін особистості, спрощує зв'язки людей, робить їх поверхневими, позбавленими глибинного змісту.
Розглянемо, яку роль відіграють ІТ в процесі відновлення цілісності або, навпаки, децентралізації світогляду людини. Насамперед, необхідно відзначити, що корені спеціалізації лежать у соціальній природі людської істоти. Спеціалізація – об'єктивна потреба існування і розвитку соціуму, але
виникають проблеми депрофесіоналізації та ультраспеціалізації. Створення експертних систем, інтелектуальних баз даних приводить до того, що на досить складні питання в якій-небудь спеціальній
області з їхньою допомогою може дати відповідь і досить швидко людина, що вміє користуватися комп'ютером і вміє логічно мислити. Це призводить до можливості легкої заміни співробітників, що користуються цими системами, дозволяє людині, що опанувала комп'ютер, відносно легко змінювати сферу
застосування своїх зусиль. Однак для створення і підтримки експертних систем у робочому стані необхідно утримувати штат висококваліфікованих та вузькоспеціалізованих співробітників.
Обчислювальну техніку, як і будь-який інший тип техніки, можна визначити як таку, що знаходиться поза спеціалізацію людини. Технічний пристрій заміняє велику кількість людей і змінює характер праці при збереженні мети. Комп'ютер звільняє безліч людей від необхідності витрачати свою
енергію на рутинну інтелектуальну роботу і значно прискорює її. Обчислювальна техніка звільняє велику кількість співробітників, що можуть направити свої сили до більш гідної мети, ніж рутинні обчислення. Водночас автоматизація виробництва, різке зменшення задіяного у виробничому процесі
персоналу, значні економічні втрати у випадку помилки, високі темпи, що не дають можливість виправити неправильне рішення, призводять до підвищення відповідальності людини за свої дії.
Обчислювальна техніка, як "підсилювач людського інтелекту" під час виконання професійних
обов’язків, практично не має потреби ні в емоційній, ні в духовній складовій світогляду людини, комп'ютери актуалізують лише раціональний рівень сприйняття людини. Отже, обчислювальна техніка (як
і будь-яка інша) – тільки засіб, що може або подовжити, або скоротити процесуальну (реальну) або
об'єктну (ілюзорну) складову в житті людини. Усе визначається її світоглядом, базовими цінностями,
екзистенціальними цілями.
Перспектива зміни характеру спілкування і життєдіяльності людини, а можливо і антропологічної еволюції внаслідок останніх досягнень в області інформаційно-обчислювальних технологій вимагає більш детального і відповідального розгляду.
З розвитком обчислювальної техніки та інформаційних технологій в сучасній культурі з’явилося
поняття "віртуальна реальність".
Віртуальній реальності властиве неповне, применшене існування людини, таке, що не досягає
стійкого стану наявності або присутності, що само підтримується. Фактично, справжня реальність існує
лише в "справжньому" бутті, в процесуальності, що виключає можливість усвідомлення себе, коли не-
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можливо говорити про реальність або віртуальність. Це вихідна, та що породжує всі інші, константна
реальність, яка щодо віртуальної реальності існує постійно та актуально.
Словосполучення "віртуальна реальність" має відбиток абсурдності. Реальність – це дійсне існування, а віртуальна реальність – не існуюча, штучна, тобто віртуальна реальність – існування відсутнього. Термін "віртуальний" використовують тоді, коли необхідно сказати, що щось має всі
характеристики конкретної речі, але воно не може бути визначене як ця річ. Здатність людини до зосередження, до "зупинки" справжнього буття стала передумовою появи віртуальної реальності. Всі
види віртуальної реальності є похідними від справжньої. Онтологічно немає обмежень на кількість рівнів ієрархії реальностей. Загальною властивістю, що відрізняє всі типи віртуальних реальностей від
справжнього буття, є їх "енергоємність", тобто пряма залежність їхнього існування від енергетичного
підживлення. Можливість за допомогою енергії перетворюється або оформляється в дійсність, актуалізується. Деякі різновиди віртуальної реальності відомі вже давно, наприклад, віртуальність світу мистецьких творів. Розвиток комп'ютерної техніки призвів до появи нового типу віртуальної реальності –
інформаційної віртуальної реальності. Остання є сукупністю засобів, які дозволяють створити для людини ілюзію, що вона знаходиться в штучно створеному світі шляхом заміни інформації про навколишнє середовище на інформацію, яку генерує комп'ютерна програма. Це досягається за допомогою
використання тривимірної графіки і спеціальних пристроїв виводу інформації, які імітують звичний
зв'язок людини з навколишнім світом. Створення інформаційної віртуальної реальності засноване на
використанні імітаційного моделювання, теорії дистанційного керування, автоматизованого проектування, комп'ютерної графіки.
"Віртуальність" реальностей стала ще більш очевидною допомогою віртуальних шоломів, рукавичок, мультимедійної техніки. Характерними є такі властивості віртуальних подій: спонтанність,
фрагментарність; об'єктивність; зміна статусу тілесності; зміна статусу свідомості; зміна статусу особистості; зміна статусу волі. Н.А.Носов виділяє такі властивості віртуальних подій: спонтанність, фрагментарність, зміна статусу тілесності, зміна статусу свідомості, зміна статусу особистості, зміна
статусу волі [3, 160].
Штучний комп'ютерний світ, здатний задовольнити багато прагнень людини в умовах відсутності серйозного конфлікту з реальністю аж до ілюзії особистого безсмертя як збереження власної індивідуальності в результаті взаємодії (інтерфейсу) з комп'ютером. Небезпека полягає саме в подібності
"комп'ютерного світу" до дійсності, що створює ризик повної втрати зв'язку людини з дійсністю і втрату
критеріїв реальності. Цей ефект інформаційної віртуальної реальності Ю.А. Шрейдер визначив як
"комп'ютерний синдром" [4, 92].
Принципова відмінність віртуальної реальності від інших винаходів людства полягає в довільному виборі фундаментальних закономірностей її існування і розвитку. У цьому сенсі людина виступає
в ролі творця свого всесвіту. Можливі наслідки прорахунків такого вибору важко прогнозувати, тому
що вони часом слабко корельовані зі сферою передбачуваного розвитку створюваної програми.
Спілкування з комп'ютером набагато простіше, ніж спілкування з живою людиною. "Існування"
у штучному світі, створеному ЕОМ може спровокувати появу у людини комплексу деміурга. Людина
створює для себе за допомогою обчислювальної техніки цілком комфортабельне і безпроблемне оточуюче середовище. У такому психологічному замку, незважаючи на його ілюзорність, набагато приємніше існувати, ніж у реальному світі з його реальними проблемами, які доводиться вирішувати
щоденно. Такий спосіб життя дуже швидко послабляє соціальні зв'язки з соціумом, і ЕОМ стає знаряддям
відчуження людини від суспільства. Інтернет вражає своїх молодих користувачів насамперед тим, що
в його середовищі не треба самостверджуватися за законами реального соціального світу. Жителі
віртуального простору самі собі вибирають соціум на основі своїх переваг. Занурення в віртуальну
реальність супроводжується створенням у свідомості людини особливої картини світу, де переважає
стандартизація різноманітних знань, залежність від машинних рішень, зниження індивідуального першооснови, зростання психоемоційної напруги. Комп’ютерні ігри і перебування в віртуальній реальності
перетворюються на самоціль і засіб відходу від тих сфер життя, які приносять неприємності, в той час
як отримання інформації для оптимізації реальної життєдіяльності зменшується.
Крім того, сама технологія віртуальної реальності також може мати ряд негативних наслідків,
тому що деякі системи віртуальної реальності здатні контролювати та імітувати емоційний стан та дії
людини, що може призвести до негативних психофізіологічних наслідків, таких як невротизація та
швидка втомлюваність, до функціональних та органічних розладів.
Не викликає сумніву, що використання інформаційних технологій призводить до істотних змін у
психіці, в характері пізнавальних і мотиваційно-емоційних процесів, діяльності і спілкуванні людини, в
світогляді та міжособистісних відносинах. Тому необхідно досліджувати і психологічні наслідки інформатизації . Діти, що виростають у спілкуванні з комп'ютерами – "комп'ютерне покоління" – у психологічному, морально-духовному і світоглядному плані досить істотно відрізняються як від своїх батьків,
так і від своїх "некомп'ютеризованих" однолітків. І відмінність не стільки в плані володіння обчислювальною технікою, скільки в зміні фундаментальних духовно-культурних структур, понять і уявлень. Діти
комп'ютеризованого покоління мають інше уявлення про життя і смерть, інакше організують свій час,
свій внутрішній світ. Інформаційна технологія, в поєднанні з аудіовізуальними засобами, телевізором,
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дисплеєм, створює цілий світ моделей поведінки, які щоденно оточують людину і програмують її діяльність, трансформують її поведінку, з’являється покоління з якісно іншими цілями, ідеалами, цінностями.
Людський мозок у силу своїх обмежень не справляється з величезним потоком інформації, контролюючи лише обмежений її діапазон, значну частину інформації людина просто не встигає обробити, однак ця неконтрольована частина інформації сприймається мозком і психікою, і це змінює стан і
поведінку людини незалежно від її волі і бажання. Суттєвим є те, що відношення людини до навколишніх реалій можна змінювати штучно за допомогою психологічних технологій. Сучасні комп'ютерні
психотехнології – це унікальні, безпечні, екологічно чисті технології профілактики і поліпшення здоров'я людини. Вони дозволяють ефективно і швидко вирішувати задачі, пов'язані зі здоров'ям людини,
прискорювати та інтенсифікувати засвоєння інформації в процесі навчання дітей і дорослих, вирішувати проблеми професійного добору, профорієнтації і професійної придатності, проводити постійну
поточну профілактику стресів і перевтоми, тобто знижувати імовірність небезпечних помилок у відповідальній роботі, інтенсифікувати працездатність людини.
Однак комп'ютерні психотехнології можуть використовуватися (і уже використовуються) і для
маніпулювання поведінкою людини. Зараз з'явився специфічний напрямок міфодизайн – проектна,
міждисциплінарна, соціально-художня-економічно-прогностико-управлінська діяльність. Використовуючи технології мультимедіа і віртуальної реальності, міфодизайн фактично керує поведінкою людини.
Сучасні психотехнології, орієнтовані на поширення соціальних міфів, є досить ефективним засобом
створення штучної людини для правлячих олігархів. Сучасні психотехнології і міфодизайн націлені на
модифікацію внутрішнього світу людини, на трансформацію її індивідуальної пам'яті для цілей, необхідних тим, хто ці технології застосовує .
Сучасний стан науки і техніки дозволяє також непомітно для свідомості людини вводити в її
пам'ять будь-яку інформацію, котра людиною засвоюється і визначає її потреби, бажання, смаки, погляди, самопочуття. У наш час теоретично цілком можливе створення комп'ютерного психічного вірусу, що, заражаючи комп'ютерні програми, призводитиме до порушення роботи оператора, що сидить
перед комп'ютером. Він може, наприклад, "не бачити" певну інформацію, робити заздалегідь заплановану помилку або без причини вносити пошкодження до баз даних, знеструмлювати комп'ютер. Відомі, наприклад, випадки, коли надходження через інформаційні канали певного набору оптичних,
звукових і інших сигналів призводило до виникнення психічних і нервових хвороб у користувачів.
Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що протягом усього періоду розвитку удосконалювалася елементна база і функціональні можливості інформаційних технологій та обчислювальної техніки, по-новому осмислювалися можливості й обмеження інформаційно-обчислювальних систем і,
відповідно, трансформувалися взаємини людини й обчислювальної техніки. Оптимістично-утопічне
прогнозування "заводів-автоматів", "безлюдних галузей", "заміни людини роботами" з появою перших
ЕОМ (у 60-х роках) змінилося на більш реалістичне відношення до ІТ, як до засобу, що допомагає людині при вирішенні ряду проблем, що потребують (у тому або іншому ступені) інтелектуальних здібностей людини (у 80-х роках).
Використання комп'ютерних систем дозволяє або частково зняти проблему надмірної спеціалізації, що є об'єктивною вимогою розвитку соціуму на сучасному етапі. Крім того, необхідно відзначити,
що з одного боку, інформаційно-віртуальна реальність, заснована на нових інформаційних технологіях, диктує свої закони, цінності, правила поведінки, трансформуючи психічне життя особистості, з іншого боку, інформаційно-віртуальна реальність забезпечує оптимальні умови для ефективного
навчання, підвищення кваліфікації, дозвілля. Стратегія застосування комп'ютерних технологій, заснованих на ній методів і засобів визначається базовими цінностями і цілями суб'єкта.
Слід зазначити також, що інформаційні технології, в ідеалі, звільнивши людину від виконання
якоїсь частини соціально необхідних раціональних, але рутинних функцій, визволять значну кількість
енергії та часу для духовного розвитку індивідуальності. Аналогічно тому, як "механічна" та "електрична" техніка сприяла інтелектуальному розвиткові людства, звільнивши його від важкої енергоємної
фізичної роботи.
Сучасний соціум є структурно і функціонально складною системою, яка прагне до самозбереження і розвитку. Оскільки людина, як основний елемент соціальної системи, має певні психофізіологічні обмеження, що є перешкодою для подальшого розвитку системи, виникає потреба в спеціальних
засобах, які забезпечують необхідну інтенсивність одержання, обробки, обміну, передачі соціально
значимої інформації, що стала визначальним фактором життєдіяльності і розвитку сучасного суспільства. Отже, виникнення і розвиток інформаційно-обчислювальних і телекомунікаційних технологій є
об'єктивно необхідним етапом прогресу сучасного соціуму.
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ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ
У СИТУАЦІЇ ПОСТМОДЕРНУ
У статті розглядається специфіка взаємодії традиції і новації у ситуації постмодерну в
контексті співвідношення модерну і постмодерну в сучасній філософській рефлексії. Встановлено,
що проблема співвідношення модернізму і постмодернізму, традиції і новації не вирішується в філософії однозначно. З одного боку, постмодернізм виникає в ситуації надмірності культурного, в епоху, коли новації в класичному розумінні є неможливими. Тому в ситуації постмодерну виникає нове
розуміння "новації" – як принципу, характерного для модернізму. З іншого боку, специфіка постмодернізму пов’язана з некласичним трактуванням класичних традицій, і в цьому контексті новація
може виступати як функція збереження традиції.
Ключові слова: модернізм, постмодернізм, традиція, новація.
In article specificity of interaction of tradition and an innovation in a postmodern situation in a context
of a parity of a modernist style and a postmodern in a modern philosophical reflexion is considered. It is defined, that the problem of a parity of a modernism and a postmodernism, tradition and an innovation does not
dare in philosophy unequivocally. On the one hand, the postmodernism arises in a situation of excessiveness cultural, during an epoch when innovations in classical understanding are impossible. Therefore in a
situation to a postmodern there is a new understanding of "innovation" - as principle, characteristic for a
modernism. On the other hand, specificity of a postmodernism is connected with nonclassical interpretation
of classical traditions, and in this context the innovation can act as function of preservation of tradition.
Key words: a modernism, a postmodernism, tradition, an innovation.
Актуальність теми досліджекння зумовлена необхідністю культурологічного аналізу суперечливого і складного розвитку духовної культури суспільства, яке знаходиться в кризовому стані. В даній
ситуації культура втрачає цілісність і постає у вигляді невпорядкованої сукупності різноманітних культурних форм і утворень: не існує цілісного порядку, в термінах якого можна репрезентувати світ сучасної
культури, світ людини. Це явище отримало назву "постмодерн", а його філософська концепція –
"постмодернізм". Зміни, які відбуваються зі вступом в епоху постмодерну, вимагають нового переосмислення традиції, її співвідношення і взаємодії з новаційними процесами.
Постмодерн – це нова культурна і економічна ситуація, характерна для пізнього, розвиненого
капіталізму, яка характеризується відмовою від метанаративу, еклектичністю і плюральністю, зверненням до меншин (етнічних, релігійних, сексуальних), визнанням співіснування радикально протилежних реальностей [5, 14-19]. Культура постмодерну розчиняється в політиці, ідеології, економіці,
набуває театралізованого характеру. Отже, виникає цілком слушне питання: чи не несе з собою епоха
постмодерну знецінення традиції, трагічне переродження культури?
Поняття "традиція" має досить широке тлумачення, але зазвичай воно асоціюється з такими
видами культурної спадщини, як міф, фольклор, релігія, побутові обряди. Водночас сьогодні стали
звичними словосполучення "наукова традиція", "філософська традиція", "художня традиція", що свідчить про те, що традиція проявляє себе в найрізноманітніших сферах і формах. Існують різні способи
описання прояву традиції. Так, традицію розглядають як "сполучну ланку між культурною спадщиною і
творчістю, що забезпечує не тільки спадкоємність культур, а й їхній діалог" [2, 102-104], "соціальну пам'ять" [12, 414], "культурну спадкоємність" [13, 120]. Г.Гадамер, наприклад, осмислює традицію як
"форму авторитету". Але, на нашу думку, найбільш точне і диференційоване тлумачення поняття
"традиція" було запропоноване Е.Шацьким: "Перше поняття традиції, яке ми зустрічаємо в літературі,
можна назвати функціональним: в центрі часто опиняються функції передачі від покоління до покоління тих або інших (в основному духовних) цінностей даної спільноти. Друге поняття назвемо об’єктним,
оскільки воно пов’язане зі зміщенням уваги дослідника від того, як ці цінності передаються, на те, що
це за цінності і що саме підлягає передачі. Третє поняття можна назвати суб’єктним, оскільки на першому плані тут знаходиться не функція передачі, не об’єкт,що передається, а відношення даного покоління до минулого, його згода на наслідування або протест проти нього" [15, 284]. Саме останнє
тлумачення традиції і покладене в основу даного дослідження.
Філософський рівень осмислення традиційного і новаційного потребує розуміння їхньої природи як явищ, якісно відмінних, але разом з тим таких, що мають одне підгрунтя.
На думку російського дослідника А.А.Зінченка, "…традиції і новації взаємозумовлені і взаємопов’язані. З одного боку, традиція створює необхідні передумови креативних процесів, з іншого – но-
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вація стає потенціальним джерелом творення нових традицій. Новації виступають закономірним доповненням традицій, які, в свою чергу, впливають на зміст і характер новацій, визначають напрямок
новаційного процесу, тривалість його здійснення. Особливо велика роль традицій у впорядкуванні новаційних процесів, які часто супроводжуються непередбачуваними наслідками, порушенням функціональної рівноваги. Такі деформації можуть призвести до дестабілізації соціальної системи,
дезорієнтації її внутрішніх характеристик. Інерційний характер традиції, її адаптивні можливості в нових умовах допомагають подолати деструктивні ефекти розповсюдження деяких нововведень, впорядкувати процес новаційних змін" [7, 116].
Новація відзначає перехід традиційної системи в якісно новий стан або виникнення такого системного утворення, яке не існувало в минулому. Щоб розкрити сутність новації, необхідно вивчити її
об’єктивне підґрунтя, встановити її залежність від традиційного попереднього. Нове виникає або на
основі попереднього і зумовлене минулим або всупереч минулому. Саме тому неможлива поява абсолютно нового, тобто стану, зовсім не пов’язаного з попереднім.
У дослідженні динаміки культури надзвичайно важливим є питання про витоки і передумови
нових явищ, тим паче що статус постмодернізму і до сьогоднішнього дня є невизначеним і залежить
від особистих уподобань науковців, часто негативних. Так, С.П. Гурін оцінює постмодернізм як "філософію, яка з презирством ставиться до будь-якої філософії; це нестриманість інтерпретацій в надії
вичерпати їх до кінця; це містика без надприродного; це релігія за відсутності Бога; це антибогослов’я,
яке хоче дорватися до правди; це спустошення шумом, щоб звільнити місце для сакрального; це втеча від божества… це свято Апокаліпсиса, яке завжди з тобою" [4, 103].
На нашу думку, подібні звинувачення постмодернізму в антитрадиціоналізмі є некоректними і
зумовлені принциповою незавершеністю постмодернізму, який виражає світогляд сучасної епохи на
стадії становлення, без чітко окресленого напрямку розвитку. Отже, перше питання, яке виникає, коли
ми намагаємось усвідомити специфіку взаємодії традиції і новації на сучасному етапі розвитку культури, – це питання співвідношення модерну і постмодерну в філософській рефлексії.
Встановлено, що передумовою постмодернізму стала критика модернізму з боку некласичної
філософії другої половини ХІХ ст., яка призвела в кінцевому результаті до виникнення постмодерністського мислення.
Щодо проблеми модернізм-постмодернізм, то серед запропонованих сучасними дослідниками
моделей її вирішення можна виокремити такі.
1. Постмодернізм як продукт еволюції і поглиблення презумпції модернізму.
Саме завдяки французькому мислителю Ж.-Ф.Ліотару, який поширив дискусію щодо постмодернізму у сферу філософії у 80-ті роки ХХ ст., постмодернізм отримав статус філософського поняття.
З точки зору Ж.-Ф.Ліотара, "постмодерн уміщується не після модерну і не навпроти нього; він вже містився в модерні, але приховано" [11, 103]. "Постмодерністське", "постмодернізм", "постмодерн" – ці
поняття для Ліотара за змістом тотожні словосполученню "переписати сучасність". Існуюча періодизація історії культури, на думку Ліотара, не виконала свого завдання, оскільки тільки називає в смислі
"пред-" і "пост-", до і після, не відображаючи позиції "зараз". Приставка "пост" в терміні "постмодернізм" вказує на критичне переосмислення постмодернізмом класичної стадії еволюції новоєвропейської культури, оскільки "сучасність, сучасна темпоральність несе в собі імпульс переходу в інший стан,
відмінний від неї самої". Розглядаючи творчість європейських класиків, Ліотар доходить висновку, що і
в Аристотеля постмодерн зустрічається до появи модерна, і Дідро своїм запереченням всіх попередніх "великих оповідей" є прикладом "втілення постмодернізму" [11, 104].
Основною характеристикою постмодерну Ліотар вважає втрату метанаративами (великими
наративами) сучасності своєї легітимності. Прикладами таких наративів Ліотар вважає християнство,
Просвітництво, капіталізм і марксизм. Великий наратив діє як метанаратив, пропонуючи модель, у якій
всі інші наративи знаходять своє підґрунтя і набувають свого значення і легітимності. Епоха постмодернізму, вважає Ліотар, настає тоді, коли великі наративи починають втрачати свою позицію, а малі
наративи виходять на передній план. Подерність мала справу з проблемами, що виникали у глобальному контексті. Постмодерність дозволяє залагоджувати справи лише стосовно конкретних речей.
"Маленька оповідь, – пише Ліотар, – залишається зразковою формою для творчої, насамперед наукової уяви" [10, 144]. Основна риса філософії Ліотара – послідовна філософія множинності, яка в цілому
не пориває з традицією, не заперечує її, а намагається висвітлити ті проблемні точки, які не були актуалізовані в епоху Великих наративів.
2. Постмодернізм як феномен, що проявляється за будь-якої радикальної зміни культурних
парадигм.
Визначення постмодернізму як феномена, який проявляється за будь-якої радикальної зміни
культурних парадигм, дає У. Еко. В постскриптумі до свого роману "Ім’я Рози" У. Еко називає постмодернізм певним духовним станом суспільства і висловлює думку, що постмодернізм можна знайти в
культурі будь-якої епохи, навіть у Гомера. "Постмодернізм – не фіксоване хронологічне явище, а деякий духовний стан, підхід до роботи. В цьому сенсі правомірним є вислів, що у будь-якої епохи є власний постмодернізм. Коли минуле починає обтяжувати, виникає модернізм, але і він рано чи пізно
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доходить своєї межі. "Постмодернізм – це відповідь модернізму: якщо минуле неможливо знищити або
його знищення призведе до німоти, його потрібно переосмислити, іронічно, без наївності" [16, 636].
У.Еко намагається знайти відповідь на питання: як сучасне мистецтво освоює безладдя дійсності – не сліпий і згубний хаос розладу, а те "плідне безладдя, позитивність якого виявила сучасна
культура: руйнування традиційного Порядку, який західна людина вважала незмінним, остаточним і
ототожнювала з об’єктивною структурою світу" [17, 22].
Мистецтво, на думку філософа, випереджаючи науку і соціальні перетворення, намагається
знайти вихід з сучасного кризового стану і знаходить його в сфері уяви, фантазування. Сучасне мистецтво "відкидає ті схеми, які в традиційній психології і культурі вкорінені настільки, що стали здаватися природними", але водночас воно (мистецтво) не зраджує величі і прагненням попередньої культури
[17, 23]. Один і той же художник може бути і модерністом, і постмодерністом, якщо в його творчості
присутнє іронічне переосмислення минулого.
У.Еко обґрунтовує необхідність введення поняття "відкритий твір" і необхідність його застосування щодо мистецтва. Досліджуючи історичні "моделі культури", він стверджує, що сучасне мистецтво не зв’язує себе раз і назавжди встановленими нормами, як це було властиво нормативній естетиці,
а створює таку картину світу, яка не прив’язана жорстко до загальновизнаних моделей, тим самим
"відкритий твір" сприяє усвідомленню особливої свободи у глядача або читача, пробуджує його до
формування власної моделі світу. Головною метою постмодернізму У.Еко вважає руйнування звичних
для попередньої культури бінарних опозицій – реалізму і ірреалізму, формалізму і змістовності, чистого, елітарного і масового мистецтва. Мистецтво, що відмовляється від принципів каузальності, бівалентної логіки, однозначних зв’язків, У.Еко називає "інформаційним".
3. Постмодернізм як відмова від нереалізованих інтенцій модернізму.
Один з найвідоміших критиків постмодернізму Юрген Ґабермас намагається повернути модерну минулі привілеї, вважаючи постмодернізм недоцільним в силу незавершеності проекту модерну,
хоча і визнає, що останній знаходиться в стані глибокої кризи. Називаючи модерн "незавершеним
проектом сучасності" [14, 86], він стверджує, що ми продовжуємо жити в епоху модерну і говорити про
нову епоху, використовуючи новий термін "постмодернізм", передчасно. Ю. Ґабермас вважає, що модернізм являє собою зовсім новий принцип проектування, який не визнає новоєвропейська філософія.
"Незавершеним" цей проект є тому, що в його основі лежить бажання постійно змінюватись, отже, він
не може бути завершеним в принципі. Ґабермас вважав, що дану ситуацію можна виправити, якщо
добитися примирення між різними "мовними іграми", прийти до деякої єдності або консенсусу.
4. Постмодернізм як жорстка опозиція модернізму.
На відміну від Ю. Ґабермаса, ведучий теоретик постмодернізму Ж.Дерріда вважає, що постмодернізм – це протилежний модернізму тип світовідчуття, що означає кінцеву поразку проекту модерну:
будь-які спроби завершити будь-який глобальний проект можна порівняти з безнадійним бажанням
добудувати "Вавилонську вежу", яка є символом недосяжності абсолютної повноти будь-якої конструкти і структурного порядку. Згідно з Деррідою, кінець модернізму означає початок протилежного йому
способу людського існування – постмодерністського. Радикальна відмінність постмодерністського світосприйняття від модерністського полягає в тому, що воно "не може бути виражене в традиційних формах грецького, християнського або іншого мислення [1, 93]. Піддаючи радикальній критиці дійсність,
модерністи зверталися до трансцендентального в пошуках істинного ідеалу. Модернізм був націлений
на пошук визначеності і непорушних основ. Постмодерн націлений на повсякденність, радикальний
плюралізм, невизначеність. Розквіт постмодернізму свідчить, що сучасна західна цивілізація, відчуваючи необхідність оновлення, підійшла до критичної межі в своєму розвитку.
5. Постмодернізм як "продукт реінтерпретації" модернізму.
Особливу позицію серед постмодерністських дослідників займає Ж.Бодрійяр, який в свої розвідках
аналізує весь спектр кризових явищ сучасності. Філософ визначає постмодернізм як тип культурноісторичної рефлексії, породжений західною культурою. З точки зору Бодрійяра, постмодерністська
рефлексія, руйнуючи стереотипи європейського мислення, шукає позитивні орієнтири – на противагу
існуючим. Наприкінці 70-х – на початку 80-х років ХХ ст. він опрацював соціальну теорію розмноження
симулякрів. Симулякр – це образ, подібність або відтворення реального, який поступово набирає автономного статусу. Симулякр – це "…віддзеркалення фундаментальної реальності. Він маскує і спотворює фундаментальну реальність. Він маскує відсутність фундаментальної реальності. Він вже не
має стосунку до жодної реальності: він є своїм власним чистим симулякром" [6, 385].
Симулякри, на думку Бодріяра, виникають лише на певному етапі розвитку культури. Наприклад, їх немає в кастовому суспільстві, оскільки знаки в такому суспільстві захищені системою заборон, яка забезпечує їхню цілковиту зрозумілість і наділяє кожний знак однозначним статусом. В епоху
Ренесансу наступає "царство звільненого знаку" і суспільство, на думку Бодрійяра, вступає в епоху
підробки. Філософ розрізняє три рівні симулякрів, які функціонують у сучасний період, кожний з яких
позначає дедалі більший відрив від середньовічно-феодального суспільного устрою з його фіксованою ієрархією знаків. Симулякри першого рівня – підробки – ще вказують на оригінал. Підробка – пануючий тип "класичної" епохи від Відродження до промислової революції. Бодрійяр вказує на
неймовірні досягнення гіпсу в мистецтві бароко: в соборах і палацах гіпс імітує будь-які матеріали –
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дерев’яні карнизи, скульптурні зображення ангелів і святих. Все це знаменує тріумф демократії штучних знаків. Знаки першого рівня ще складні, сповнені ілюзій, гри масок, світла і тіні. Симулякри другого
рівня, витворені механізованими процесами промислової революції, перетворюються в знаки грубі,
одноманітні, функціональні, конвеєрні, серійні і ефективні. Цим знаки другого рівня корінно відрізняються від знаків першого рівня. Цю відмінність Бодрійяр називає "радикальною мутацією". Саме виробництво складає провідний тип симулякрів промислової епохи. Симулякри третього рівня
постмодерністського періоду передусім прив’язані до засобів комунікації та інформації, і в результаті
дають симульовану гіперреальність, яка "є більш реальною, ніж сама реальність".
Саме симуляція складає панівний тип сучасної фази культури. Отже, великі симулякри, створені людиною, не належать до світу природних знаків. Кожний наступний рівень симулякрів включає в
себе і попередній: якщо спочатку рівень підробки поглинуло серійне виробництво, то тепер і весь рівень серійного виробництва "провалюється" в серійну симуляцію. Бодріяр оцінює стан сучасної культури як стан симуляції, в якому "ми приречені перегравати всі сценарії саме тому, що вони вже були
одного разу розіграні – все одно реально або потенційно… Ми живемо серед незлічених репродукцій
ідеалів, фантазій, образів і мрій, оригінали яких залишились далеко позаду нас" [9, 202]. Характеризуючи ситуацію, яка склалась, він наголошує, що тріумфальна хода модернізму не призвела до трансформації людських цінностей, зате відбулося розсіяння, інволюція цінностей і, як наслідок, "тотальна
конфузія", "неможливість вигадати будь-який визначальний принцип: ані естетичний, ані сексуальний,
ані політичний" [8, 88].
На відміну від симуляції модерної і взагалі традиційної, яка, як правило, зводилася до спотворення, обману і інтерпретації, постмодерністська симуляція корінно змінює співвідношення між копією
і оригіналом. Копія не завжди гірша і бідніша за оригінал, оскільки ніякої зразкової реальності взагалі
не існує, а отже, не може бути і її спотворення. Досить виразною з цього приводу є думка Ж.Бодрійяра
про те, що симулякр не приховує істину, а сам є істиною, яка приховує, що її немає. Істина тепер в тому, що сучасна людина живе в оточенні знаків, образів і "справжніх" імітацій, а сучасні інформаційні
технології легко перетворюють їх в особливу віртуальну реальність: "Сьогодні вся побутова реальність, політична, соціальна, історична, економічна тощо первинно включає в себе симулятивний аспект гіперреалізму: ми повсюди живемо в "естетичній" галюцинації реальності… Вся реальність
зробиласья грою в реальність" [3, 152].
На основі проведеного аналізу філософських концепцій окремих представників постмодернізму і його критиків можна зробити висновок, що проблема співвідношення модернізму і постмодернізму, традиції і новації не вирішується в філософії однозначно. З одного боку, постмодернізм виникає в
ситуації надмірності культурного, в епоху, коли новації в класичному розумінні є неможливими. Тому в
ситуації постмодерну виникає нове розуміння "новації" – як принципу, характерного для модернізму, в
той час як повторення, симуляція, гра, іронічне цитування, актуалізація "малих нарративів" – характеристики суто постмодерністські. З іншого боку, специфіка постмодернізму пов’язана з некласичним
трактуванням класичних традицій. Звернення до минулого зумовлене інтенціями сучасної культури до
інтеграції, діалогу, єдності зі збереженням вхідної множинності. Актуалізація культурної спадщини
означає переоцінку і використання в нових умовах всієї сукупності культурних досягнень суспільства і
його історичного досвіду. В цьому контексті новація може виступати як функція збереження традицій,
новий спосіб функціонування традиції як такої, один з механізмів трансляції, наслідування традицій.
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ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ОСНОВ
СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
У статті досліджується формування законодавчих основ сучасної культурної політики, аналізуються основні нормативні документи, які забезпечують функціонування сфери культури і мистецтва.
Ключові слова: культурна політика, сфера культури і мистецтва, законодавчо-правова база.
In the article explores of forming of legislative bases of modern cultural policy are probed in Ukraine,
basic normative documents which provide functioning of sphere of culture and art are analyzed.
Key words: cultural policy, of sphere of culture and art, negatively legal base.
Культурний процес, роль та місце культури в суспільстві, принципи державної політики в галузі
культури – це ті питання, які перебувають в центрі уваги державотворців, філософів, політиків, а також
митців та теоретиків мистецтва. Це зумовлено особливою значущістю проблем культурного будівництва для становлення незалежної держави, формування демократичного громадянського суспільства
та створення сучасного національного культурно-мистецького простору, що є передумовою входження України до світової спільноти розвинених демократичних держав.
Концепціям розвитку української культури та ролі держави в культурному будівництві присвячено праці М.Антонович, І.Бембехи, Р.Громяк, Л.Кормич, О.Удод. Особливого значення в світлі розробки подальших концепцій розбудови національної культури набувають дослідження, здійсненні
Українським центром культурних досліджень (УЦКП) протягом 1995-2007 рр., серед яких: "Стан культурної сфери та культурної політики в Україні" (К., 1995), "Культурна політика: методологічні, правові,
економічні проблеми" (К., 1995), "Культура в законі: стан та проблеми правового регулювання культури в Україні" (К., 1998), "Пороки, пірати політики і публіка: культурні індустрії і державна політика в сучасній Україні" (К., 2003). Детальний аналіз правової бази культурної сфери України здійснено УЦКД в
рамках "Національного звіту про культурну політику України" (К., 2007).
Основою культурної політики в Україні є низка законів і указів, прийнятих за роки незалежності.
Ключовими серед них є: "Основи законодавства про культуру в Україні" (1992 р.), "Концептуальні напрями діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури" (Постанова КМУ № 675 від
23.06.1997), Закон України "Про концепцію державної культурної політики на 2005-2007 рр.", "Концепція державної політики в галузі культури" (2005 р.), Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства" (2005 р.). Останнім
документом, в якому окреслені шляхи культурного будівництва на найближчі роки, став проект "Концепції державної цільової програми інноваційного розвитку української культури на 2009-2013 рр.".
Поява цих законодавчих документів демонструє складні трансформаційні процеси в культурницькій сфері, які супроводжують становлення незалежної держави, а їхній зміст віддзеркалює провідні тенденції у формуванні законодавчих основ культурного будівництва та визначає пріоритетні
завдання державної політики у сфері культури на кожному з етапів національного державотворення.
Аналіз зазначених документів дає змогу виокремити концептуальні підходи щодо формування
напрямів, цілей та принципів державної культурної політики в період 1992-2007 рр., що актуалізується
необхідністю розробки інноваційних моделей розвитку української культури на найближчі 2009-2013 рр.
Мета статті – дослідити процеси становлення законодавчих основ функціонування культурної
сфери як об’єкта культурної політики держави та ключового чинника у формуванні зрілого демократичного суспільства.
Хронологічно першим документом, який віддзеркалює державну культурну політику незалежної України, є Закон України "Основи законодавства про культуру в Україні" № 2141-ХІІ від 14 лютого
1992 р., де вперше зроблено спробу визначити правові, економічні, соціальні та організаційні засади
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розвитку культури в Україні. "Основи" стали першим важливим документом, що заклав підвалини формування законодавства про культуру.
У ЗУ сформульовані основні принципи культурної політики та пріоритети у розвитку культури,
основними серед яких є: визнання державою культури як одного із головних чинників самобутності
української нації та національних меншин, що проживають на території України; збереження і примноження культурних надбань, а також створення умов для проведення фундаментальних досліджень в
галузі теорії та історії культури України, що свідчить про першочерговість завдань національного культурного будівництва. Незважаючи на складний перехідний етап прийняття "Основ", в них вперше в
історії України на законодавчому рівні закріплена орієнтація на загальнолюдські та національні цінності, визнана їх пріоритетність над політичними та класовими інтересами.
В аспекті формування законодавчих підходів щодо розвитку культури української нації та культур національних меншин "Основи" порушили важливі питання функціонування української мови у
сфері культури, збереження національної культурної спадщини, що в цілому продемонструвало прагнення української інтелігенції перебудувати культурну галузь і зробити українську мову важливою
складовою національної ідентичності.
Змістовою складовою "Основ" є розгляд структури державної культурної політики. Її суб’єктами
у ст. 12 "Діяльність у сфері культури" визначено: професійних творчих працівників, професійні творчі
колективи, працівників культури, а також творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації та інші громадські об’єднання. Усвідомлення виняткової ролі професійного митця та професійного колективу в художньому житті суспільства, значення їхньої діяльності як з точки зору створення
культурного продукту, так і його суспільної оцінки з боку публіки, а також визнання на міжнародному
рівні зумовило внесення у Закон таких статей: ст. 17 "Професійна творча діяльність", ст. 19 "Професійний творчий працівник" та ст. 20 "Працівник культури".
У зазначених статтях дано визначення відповідних понять "професійна творча діяльність",
"професійний творчий працівник", "працівник культури", а також окреслено соціальний та правовий
статус професійного митця та професійного творчого колективу, діяльність яких забезпечується системою економічних, соціальних та правових гарантій з боку держави та місцевих органів самоврядування [1, 8].
Інструментом реалізації державою культурної політики є соціальні інституції – різні за видами
діяльності заклади, підприємства та організації культури: театри, філармонії, професійні творчі колективи, кіностудії, організації телебачення, радіомовлення, видавництва, музеї, художні галереї, архіви,
бібліотеки, кінотеатри, цирки, реставраційні центри тощо. Різноманітні види діяльності, що здійснюють
ці заклади культури – створення, розповсюдження і популяризація творів літератури і мистецтва, збереження та використання культурних цінностей, організація відпочинку і дозвілля громадян – забезпечують
функціонування широкої палітри культурних практик у сучасному культурно-мистецькому просторі.
Втім, у культурно-мистецькому житті українського суспільства у 90-ті роки ХХ ст., з одного боку,
потреба у вирішенні важливих питань художнього життя, а з іншого – необхідність наслідування державних культурницьких структур СРСР призвели до формування так званого "третього сектора" – неприбуткових організацій у сфері культури. Зміна механізмів функціонування культурницької сфери
була вперше зафіксована в "Основах законодавства України про культуру", де на законодавчому рівні
серед державних передбачено існування недержавних організацій та визначено їх як правових
суб’єктів з тими ж правами, що й у державних закладів.
Згідно із ст. 12 "Основ" статусу неприбуткових організацій у сфері культури набувають державні
та приватні заклади, підприємства, організації і установи, що діють у сфері культури, а також творчі
спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації, інші громадські об’єднання, їх підприємства, діяльність яких відповідає критеріям неприбутковості, визначених ст. 21-1 Закону. Відповідно до
чинного законодавства у своїй статутній діяльності неприбуткові організації є незалежними від органів
державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій та інших громадських організацій.
Однак попри цей важливий крок законодавчого оформлення, фінансові аспекти діяльності неприбуткових організацій в означеному Законі не отримали чіткого роз’яснення і поки що регулюються старими нормативними документами.
Особлива роль у державотворчих процесах, що відбуваються в Україні на межі ХХ-ХХІ століть,
належить системі спеціальної освіти в галузі культури, так званій мистецькій освіті – специфічній освітній галузі. Функціонування системи мистецької освіти пов’язано передусім із діяльністю мистецьких
навчальних закладів. Саме через них, як таких, що успадкували глибинні культурно-просвітницькі традиції, реалізуються актуальні завдання збереження духовного багатства нації, формується естетична
культура особистості та нації загалом.
Принципи організації мистецької освіти, задекларовані у ст. 16 "Основ": єдність і наступність
мистецької освіти, створення умов для реалізації прав громадян на вільний розвиток творчих здібностей, широке охоплення населення мистецькою освітою, право на спеціальну освіту в галузі культури –
все це демонструє прагнення держави на порозі ХХІ ст. зберегти досягнення та переваги історично
створеної системи виховання мистецьких кадрів в Україні у процесі інтеграції у західноєвропейську
культуру.
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Державницька підтримка мистецької освіти має на меті вирішення також таких важливих та невідкладних завдань, як збереження та подальший розвиток системи естетичного виховання, яка базується
на цілеспрямованому процесі формування духовної сфери особистості через осягнення накопичених
людством мистецьких вартостей і продукування творів мистецтва у процесі виховання. Цілісність функціонування системи забезпечується взаємодією багатьох структурних складових – органами державного управління, закладами освіти, культури і мистецтва, а також засобами масової інформації, які
спільно із творчими спілками та національно-культурними товариствами діють у сфері культури.
Важливими аспектами "Основ законодавства про культуру" є розгляд питань фінансування та
оподаткування у сфері культури. Згідно із ст. 23 Закону ("Фінансування культури") "держава гарантує
необхідні асигнування на розвиток культури в розмірі не менше 8% національного доходу України" [1, 5].
Втім, таких високих показників бюджетного фінансування на сучасному етапі не змогла досягти жодна
економічно розвинена держава. Недосяжними виявилися такі завдання і для кризової економіки України.
Декларація ж таких правових норм свідчить про їхню низьку дієвість на всіх рівнях реалізації державної
культурної політики.
Аналіз "Основ законодавства про культуру" дає можливість констатувати, що дія Закону не
розрахована на умови вільної ринкової економіки і зорієнтована тільки на бюджетне фінансування закладів культури. Крім того, не передбачена фінансова підтримка з боку держави недержавним культурним
організаціям, хоча і вперше в законодавчих нормах їх визнано правовими суб’єктами, яким гарантується можливість вільного існування. Як і можна було очікувати від закону, створеного у перші роки
незалежності, "Основи", пропонуючи нові цікаві ідеї, не приділяли уваги практичним заходам уряду з
реалізації цих ідей. Цей закон також створив сумний прецедент, коли законодавство в культурній сфері є
радше декларативним, ніж практичним.
Втім, саме "Основи" стали першою спробою сформувати державну культурну політику доби
незалежності, порушили важливі питання розвитку української мови, збереження національної культурної спадщини та прав громадян у сфері культури.
Наступною спробою оновлення засад, завдань та інструментів культурної політики став документ, затверджений Кабінетом Міністрів України в червні 1997 р., "Концептуальні напрями діяльності
органів виконавчої влади щодо розвитку культури" (Постанова КМУ № 675 від 28.06 1997). В документі
наголошено про нагальній потребі у всебічному реформуванні культурної сфери, а також визначені
пріоритетні засади, на яких базується розвиток української культури: самоцінність, незалежність культури і мистецтва; створення єдиного загальнонаціонального культурного простору як одного з найважливіших консолідуючих факторів у справі розбудови української державності; забезпечення
активного функціонування української мови в усіх сферах культурного життя держави; збереження
національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей, музеїв, заповідників
тощо) як основи національної культури, турбота про подальший розвиток традиційних культур народів
та етносів, які населяють Україну; утримання зусиллями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування базових елементів інфраструктури, основних у національному та регіональному масштабах закладів культури; підтримки органами виконавчої влади культурно-мистецьких організацій,
об’єднань, незалежно від підпорядкування чи форми власності, а також окремих мистців тощо.
Серед нових підходів, визначених у "Концептуальних напрямах діяльності органів виконавчої
влади щодо розвитку культури", можна виокремити необхідність "створення правових та економічних
стимулів для залучення недержавних коштів до підтримки культури і мистецтва" [3].
Втім, відсутність механізму реалізації запропонованої норми, обмеженість дії закону та неузгодженість його із чинними соціально-економічними законами стали чинниками, завдяки яким "Концептуальні напрями діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури" відіграли не надто
значну роль у практичній реалізації державної культурної політики. Одна з причин такого малого ефекту – незрозумілий правовий статус подібних концептуальних документів.
Реалізація державної політики в галузі культури на наступний етап культурного будівництва
була втілена у розробленому Комітетом ВР з питань культури й духовності та ухваленому Верховною
Радою України в березні 2005 р. Законі України "Про Концепцію державної культурної політики в галузі
культури на 2005-2007 рр." [2]. Цей закон передбачає затвердження довгострокової програми культурного розвитку України, пов’язаної з контекстом світового розуміння ролі і призначення культури в ХХІ ст.,
зокрема, виходячи з того, що сталий розвиток і розвиток культури є взаємопов’язаними процесами;
головною метою розвитку людства є суспільна і культурна самореалізація особистості; доступ до
культурних цінностей та участь у культурному житті є фундаментальним правом людини.
В Законі проаналізовано стан розвитку української культури і духовності, що характеризується
розмиванням та поступовою маргіналізацією культурних і духовних цінностей у суспільному житті,
руйнуванням цілісної мережі закладів, підприємств, організацій та установ культури і цілісного інформаційнокультурного простору, неефективним використанням наявних культурних і творчих ресурсів [2, 2].
З огляду на зазначені проблеми в культурній сфері Концепція визначає цілі, пріоритетні завдання та принципи державної політики в галузі культури, а також стратегічні напрями, механізми їх
реалізації. Варто зазначити, що окреслені параметри Концепції порівняно з основними принципами,
задекларованими в "Основах законодавства України про культуру", дають можливість визначити їх як
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більш конструктивні та адекватні світовим і європейським нормам культурної політики. Крім того, вперше в
розробленому законодавчому акті визначено, на які очікувані результати спрямована дія Закону. Втім,
недосконалість законодавства у сфері культури і мистецтва, відсутність розробленого механізму контролю за дотриманням його норм роблять положення Концепції неефективними та недієвими.
Документом, що визначає перспективи розвитку української культури на 2009-2013 рр., є Проект
"Концепції Державної цільової програми інноваційного розвитку української культури на 2009-2013 рр.",
реалізація якого спрямована на подолання кризових явищ в культурній сфері, пов’язаних із недостатньою роллю національної культурної спадщини, національної кінематографії та сучасних культурних
індустрій у розбудові й наповненні національним культурним продуктом інформаційно-культурного
простору України, у справі виховання молодого покоління і формування національної свідомості.
Зроблений в Програмі аналіз проблем у культурні сфері на сучасному етапі дає можливість
виокремити найважливіші чинники, які гальмують процес ефективного управління галуззю. Серед них:
невідповідність сучасним суспільним умовам успадкованої від радянської доби культурно-мистецької
інфраструктури та системи управління нею; виникнення кризових явищ в економіці, які негативно
впливають на матеріально-технічну базу сфери культури, не дозволяють налагодити інвестиційностратегічний напрям її розвитку, а також наявність незбалансованого і тенденційного способу формування ринку культури, дозвілля та інформації, на якому монопольні позиції посів закордонний культурний продукт, що викликає потребу в захисті культурного та інформаційного простору країни.
На основі порівняльного аналізу у Програмі запропоновано визначення оптимального варіанту
розв’язання проблем, який ґрунтується на концептуально нових засадах і передбачає стимулювання
залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема коштів спонсорів, благодійників, меценатів
та інвесторів, перехід до продюсерської системи організації і фінансування культурного виробництва,
впровадження передових технологій. З метою підтримки процесу формування цілісного україномовного інформаційно-культурного простору України запропоновано поєднання протекціонізму стосовно виробника національного культурного продукту .
Серед продуктивних напрямів реалізації Програми особливо можна виділити той, що спрямований на модернізацію форм міжнародної культурної співпраці України з метою формування і поширення у світі її позитивного іміджу, популяризації національного культурного надбання та його
інтегрування до європейського культурного простору через активізацію співпраці з ЮНЕСКО, культурного співробітництва з ЄС і Радою Європи, розвитку двосторонньої культурної співпраці та обмінів з
європейськими країнами та регіональними організаціями тощо.
Отже, удосконалення, модернізація та впорядкування законодавчої бази у сфері культури і
мистецтва є одним з ключових чинників у формуванні зрілого демократичного суспільства, яке регулюється ефективною державною культурною політикою. Втім, низька дієвість деяких законів, наявність положень, які недостатньо враховують особливості галузі культури, відсутність цілісного й
дійового законодавства про неприбуткові організації та законодавчого протекціонізму щодо вітчизняних культурних індустрій потребує вирішення питання стосовно масштабного реформування правової
бази культури в Україні, ключовим елементом якого має стати прийняття нового Закону України про
культуру.
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УМОВИ КУЛЬТУРОДОЦІЛЬНОЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД
У статті розкривається структура дозвілля та конкретизуються умови, дотримання яких
може забезпечити найповніший та різнобічний розвиток сутнісних сил людини, її індивідуальності
та здібностей.
Ключові слова: дозвілля, структура дозвілля, дозвіллєва діяльність, умови здійснення дозвілля.
The article focuses on structure of leisure and determining of conditions provide the highest and
multisided development of one’s essential points, individuality and abilities.
Key words: leisure, structure of leisure, leisure activity, conditions of leisure realization.
У сфері дозвілля перехрещуються інтереси окремої особи, соціальної групи та суспільства в
цілому. Людина, не залучена до професійної культурної діяльності, фактично не має іншого часу,
окрім дозвіллєвого, для власного культурного волевиявлення (від індивідуальної творчої діяльності,
знайомства з творами мистецтва до перегляду телепередач).
Загальновизнано, що дозвіллєва діяльність ініціюється, спрямовується та стимулюється внутрішніми факторами людини, передусім особистими потребами. Однак ці потреби не завжди інтенсивні: вони легко підпадають під зовнішні впливи, а тому дозвіллєві бажання людини та реальні заняття у
вільний час можуть не відповідати одне одному й навіть бути протилежними.
Притаманна дозвіллю можливість вибору занять, партнерів, видів дозвіллєвої діяльності істотно
впливає на культуроформуючі можливості дозвілля. Підтвердження цього положення знаходимо у дослідженнях Т. Гончар, В. Дулікова, В. Кірсанова, Ф. Попової, Ю. Стрєльцова, В. Туєва, Т. Кисельової. Але ці
можливості реалізуються лише тоді, коли створено умови для культурно значимих занять та усунено,
знівельовано або обмежено вплив деструктивних, антикультурних чинників. Розкриття цієї думки та її
підтвердження відображається у працях Г.Аванесової, Л.Акімової, Ю.Кротової, А.Маркова, Б.Мосальова, В.Піменової, Е.Соколова, М.Ярошенка та інших.
Головним завданням цілеспрямованого управління дозвіллям є створення сприятливих умов
для соціально корисного та особистісно значимого проведення дозвілля. Тому завданнями статті є:
конкретизація умов, за яких дозвілля наповнюється глибоким змістом і забезпечує найповніший розвиток сутнісних сил людини, її індивідуальності та здібностей; структурний аналіз дозвілля.
Умовами для здійснення спеціально організованої, культурно доцільної діяльності, на нашу
думку, є: наявність вільного часу для дозвілля; мотивація дозвіллєвої діяльності людини; відповідний
рівень матеріального забезпечення населення; наявність системи культурно-дозвіллєвих інститутів;
діяльність добровільних дозвіллєвих спільнот. Обґрунтуємо нашу точку зору.
1. Практичний аспект проблеми наявності дозвілля полягає у достатній кількості вільного від
обов’язків часу. В цьому значенні межі дозвілля динамічні та непостійні. Основними чинниками збільшення вільного часу є неухильне зростання виробництва суспільної праці (що дозволяє перерозподілити сукупний суспільний та особистий час на користь дозвілля); скорочення витрат часу на
забезпечення побутових потреб людини (розвиток комунальної та побутової інфраструктури, автоматизація домашнього господарства); розуміння соціальної цінності дозвілля (що значно змінює погляди
на працю, час, який вона займає, прибутки, що вона приносить); зростання неповної зайнятості або
ненормованого робочого дня, збільшення відпусток.
Однак збільшення вільного часу не дозволяє відповісти на питання про відповідну кількість та
якість дозвілля для культурного розвитку людини. Хоча ми можемо припустити, що людина, яка володіє мінімальним фондом вільного часу, взагалі не витрачає його на культуроорієнтовані заняття або
відводить для культурно-дозвіллєвої діяльності дуже мало часу. І навпаки, збільшення вільного часу
призведе (не у прямій пропорції та з багатьма виключеннями) до збільшення частки й підвищення якості культурно-дозвіллєвої діяльності. Однак для підтвердження цієї думки потрібні не короткочасні, а
довготривалі, протягом декількох поколінь, дослідження. І лише тоді можна буде з упевненістю стверджувати, що кількісне зростання вільного часу якісно поліпшуватиме дозвілля. Однак ніяких гарантій
"автоматично корисного" використання дозвілля не існує і бути не може. Наразі через різні обставини
дозвілля витрачається не лише на корисні, а й на шкідливі для людини чи її оточення заняття.
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2. Мотивація участі особи у дозвіллєвих заняттях. Своєрідність дозвілля полягає в тому, що
об’єкт дозвіллєвої діяльності одночасно виступає її суб’єктом. Це виявляється у постановці суб’єктом
перед собою чергових завдань та визначенні шляхів їх здійснення. Тому провідною характеристикою
дозвіллєвої діяльності є самовиховання. А це означає, що на дозвіллєву діяльність, як і будь-яку людську діяльність, впливає мотив (немає мотиву – немає діяльності, сила мотиву визначає тривалість та
захопленість певним видом діяльності, бажанням досягнути поставленої мети), і, знаючи мотивацію
людини, можливо відповідно впливати на участь особи в дозвіллєвій діяльності.
Дозвіллєва діяльність ініціюється, спрямовується та стимулюється внутрішніми факторами
людини, передусім особистими потребами. Однак ці потреби не завжди інтенсивні, вони легко підпадають під зовнішні впливи, у результаті дозвіллєві бажання людини та реальні заняття на дозвіллі
можуть не відповідати одне одному і навіть бути протилежними. Тому не зайвим є систематичне вивчення та аналіз мотивів, які спонукають людину до дозвіллєвої діяльності, потреб, які вона прагне
задовольнити, відвідуючи дозвіллєві заходи (спілкування, творчості, емоційного збагачення, активності, пізнання, відновлення фізичних сил, спокою, естетичної насолоди). Так, багатьма теоретиками у
галузі психології особи відзначається розвиток людиною почуття компетентності, майстерності та самоефективності як основного життєвого завдання. Виявлено, що серед різноманітних форм дозвілля в
першу чергу обираються ті види діяльності, займаючись якими людина почуває себе компетентною та
вільною. Окрім того, набуття нових дозвіллєвих навичок (що передбачають мінімальну, а потім поступово зростаючу компетентність) покращує уявлення людини про саму себе, натомість обмеження на
дозвіллі наявними навичками лише підтримує вже існуючу Я-концепцію.
Виявлено також, що людей мотивує потреба в оптимальному збудженні та непостійності (так
звана "цінність новизни"). Безумовно, кожна людина має свій рівень оптимального збудження, однак
задовольнити цю потребу, завдяки дозвіллєвій багатоманітності, також може кожен.
3. Неабияке значення – а досить часто й вирішальне – має рівень матеріального забезпечення
громадян. Особливо гостро ця проблема відчувається у роки економічної кризи, коли для більшості
населення стають недоступними не лише елітарні види дозвілля, але й масові форми – видовищні
заходи, концерти, екскурсії. На здійснення дозвіллєвої діяльності впливають зайнятість населення,
розмір заробітної плати, медичне обслуговування, соціальна політика в державі та ін. Важливою умовою, яка забезпечує свободу людини на дозвіллі, є матеріальні можливості побуту та культури. Особиста свобода на дозвіллі – це бажання самої людини, її можливість використовувати дозвілля на
власний розсуд. Але в практичному житті – це вибір дії, для чого створюються реальні умови: наявність книг, кінотеатрів, центрів відпочинку та розваг, парків, спортивних майданчиків, облаштованих
пляжів тощо. Безперечно, не можна забувати не лише про можливості, а й про вміння обирати людиною бажане.
4. Наявність системи культурно-дозвіллєвих інститутів. Дозвіллєва діяльність має два типи
суб’єктів: населення, яке здійснює дозвіллєву діяльність та дозвіллєві заклади, які організовують дозвілля. Тому проблеми дозвіллєвої сфери можна аналізувати з двох позицій: населення (його зайнятості у вільний час, вибору форм дозвілля та дозвіллєвих послуг) та закладів дозвілля (їх матеріальнотехнічного оснащення, кадрового забезпечення, планування роботи).
5. Діяльність добровільних дозвіллєвих спільнот. Аматорські гуртки, художні колективи, клуби
за інтересами вже реально є суб’єктами дозвіллєвої діяльності. Вони переходять від розпредмечування соціокультурних цінностей до їх створення, до вищої форми реалізації сутнісно-людських сил.
Відповідно увиразнюється три основні напрями такої дозвіллєвої діяльності.
Хтось – мені, що схематично відтворює спрямованість зусиль активу дозвіллєвого об’єднання
(лектора, організатора, артиста тощо) на доведення продукту до його споживача.
Я – собі – це показник, що відображає наявність мотивації до "саморозвиваючої" діяльності в
структурі потреб людини.
Я – іншим і разом з іншими – у багатьох дозвіллєвих акціях активність учасників не є односпрямованою, як правило, це рівнодіюча двох-трьох складових.
Дозвіллєві спільноти розрізняють за їх чисельністю, стабільністю, інтенсивністю взаємодії учасників.
За чисельністю визначають малі, середні та великі дозвіллєві спільноти. Відмінність між ними
досить умовна: часто малі спільноти є стабільнішими, елітарними, напівзакритими, статуйованими; до
середніх відносять, наприклад, клуби молодих лідерів, молодіжні чи екологічні клуби; великими вважаються дозвіллєві об’єднання районного рівня.
За стабільністю розрізняють стабільні, напівстабільні та нестабільні дозвіллєві об’єднання.
Склад останніх майже в кожній акції змінюється, тому постійність складу таких мікроспільнот є досить
умовною, їх утримує, як правило, лише акція, а не тривала практика, ситуативний інтерес, а не статут
чи спільна стратегічна мета. До таких дозвіллєвих об’єднань можна віднести клуби екзотичного спрямування, більшість яких має незначну кількість учасників та коротку історію, занепадаючи або перетворюючись на традиційне дозвіллєве об’єднання. Альтернативні заходи у сфері дозвілля не витримують
конкуренції з професійно організованою індустрією дозвілля в тому випадку, коли "екзотичним" клубам
не вдається настільки зацікавити людей різних вікових груп, щоб участь у культуротворчому житті могла
стати для них особистою подією.
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Напівстабільні спільноти виникають і досить тривалий час діють завдяки серійним заходам, що
так чи інакше об’єднують людей, які багато в чому однаково ставляться до певної акції. До таких дозвіллєвих спільнот можна віднести дансинг-клуби, клуби джазової музики, гуртки меломанів або ж любительські утворення, програма діяльності яких розрахована щонайбільше на рік. У таких спільнотах
лише вимальовується ієрархія відносин, визначається неформальне лідерство, виробляються форми
спільної діяльності.
Ознакою стабільних дозвіллєвих об’єднань є постійний склад, багаторічні зв’язки, тривала робота над спільними завданнями, поєднання формального й неформального лідерства, статутні правила існування, система самоуправління тощо. Цей рівень охоплює аматорські гуртки будь-якого виду
чи жанру мистецтва, любительські об’єднання, елітарні клуби.
За інтенсивністю взаємодії учасників дозвіллєвих акцій, заходів, програм, досить просто визначити пасивні чи активні форми взаємодії суб’єктів. В одному випадку, – це перегляд спектаклю, як
абсолютно пасивна форма, в іншому, – це постановка спектаклю аматорського театру, де головними є
активні форми взаємодії. За цим параметром визначається й характер стосунків (активні чи пасивні),
рівень колективності, соціальна ефективність дозвіллєвих акцій. Аналіз літературних джерел та реальних фактів досить чітко виявив приклади суттєвої відмінності між особами, які одержали коригувальні імпульси в певному (інтенсивному чи пасивному) дозвіллєвому середовищі.
Охарактеризувавши дозвілля з точки зору можливості його регулювання та управління, не виключаючи при цьому із структури дозвілля такі його категорії, як "свобода", "внутрішня насолода",
"якість", Г.Зборовський та Г.Орлов класифікували дозвілля на суспільно-регульоване та особистіснорегульоване [2]. Суспільно-регульований вільний час (нагадаємо, що вченими вільний час та дозвілля
ототожнюються) охоплює колективну творчість, навчання, фізичні заняття, туризм, художню самодіяльність, тобто ті види діяльності, які мають суспільно-корисний, соціально-значимий характер. Суспільне регулювання вільного часу можливе через систему соціально-економічних, правових,
нормативно-ціннісних та ідейно-виховних засобів [6, 226].
Особистісно-регульований час охоплює індивідуальну творчість, самоосвіту, індивідуальне
культурне споживання; ремісництво, участь у вихованні дітей, товариські зустрічі, відпочинок, розваги
як ті види діяльності, що не регламентуються суспільством і залежать від бажання та волі окремої людини [2].
Особистісно-регульований час характеризується передусім тим, що людина розглядається не
як об’єкт, а як суб’єкт свого життя, його організації, самостійно плануючи та використовуючи своє дозвілля. Саморегулювання дозвілля залежить від культурної зрілості особи, її інтелектуального розвитку, сформованої здатності організувати свій вільний час.
Вітчизняні вчені [6, 229], продовжуючи вивчати дозвілля з позицій суспільного регулювання та
саморегулювання, пропонують виділяти чотири типи саморегулювання дозвілля:
- творчо-перетворюючий – людина пролонговано здійснює регуляцію свого дозвілля, пов’язуючи
його із розв’язанням важливих життєвих планів;
- споглядальний – людина пасивно ставиться до свого дозвілля, без чіткого його регулювання
та докладання зусиль;
- функціонально-діючий – людина активно організовує своє дозвілля лише в окремі періоди
своєї життєдіяльності або лише при здійсненні окремих видів діяльності;
- стихійно-буденний – людина перебуває у полоні стихії, часу й не спроможна організувати в
певній послідовності дозвіллєву діяльність.
В основі структурування дозвілля, запропонованого А.Соколовим – духовні та соціально значимі
орієнтири особи. Згідно з таким підходом дозвілля має такі взаємопов’язані, взаємодоповнюючі рівні:
- відпочинок (активний та пасивний) з метою відновлення життєвих сил та душевної рівноваги;
- розваги, спрямовані на психологічне та емоційне розвантаження, реалізацію фізичних і духовних здібностей та нахилів людини, які не можуть розкритись у праці чи навчанні;
- просвітництво з метою інтелектуального, естетичного, морального та культурного розвитку,
поглиблення знань та вмінь;
- творчість для задоволення потреб людини у самовираженні, пошуку, експериментуванні, пізнанні, зміні навколишнього світу;
- споглядання природи як звільнення людини від дрібниць, буденних турбот, егоїстичних бажань, усвідомлення пройденого життєвого шляху;
- свято, що поєднує минуле та сьогодення шляхом урочистого, зазвичай художнього, перетворення дійсності, спрямоване на оновлення ціннісних орієнтирів у житті людини та суспільства, звільнення
(хоча й на досить короткий термін часу) особи від тривог, турбот, щоденних обов’язків [5, 24-35].
Структурний аналіз дозвілля, здійснений С.Гєнкіним, Л.Гордоном, Е.Клоповим, С.Соколовою
та іншими науковцями, дозволяє врахувати багатоманітність тих занять, якими займається людина на
дозвіллі. Згідно з цією класифікацією, дозвілля людини розкривається за змістовим параметром і поділяється на: зайняття, пов’язані з переглядом телепередач, читанням періодики, художньої літератури; зайняття, спрямовані на відпочинок, рекреацію та позасімейне спілкування; зайняття, пов’язані із
споживанням культурних цінностей, самовдосконаленням, самоосвітою; зайняття порівняно високого

39

Культурологія
Культурологія

ПетроваО.
І. В.
Овчарук
В.

розвитку форм споживання культури (відвідування театрів, музеїв, активна участь в культурній діяльності).
Основним принципом дозвілля, на думку вчених радянського періоду, має бути принцип всебічного розвитку особистості, дотримання якого дозволяє поділити дозвілля на декілька груп:
- до першої належить суспільно-корисна діяльність (суспільна робота, художня творчість, навчальні заняття, виховні заходи), метою якої є створення духовних цінностей, здатних задовольнити
суспільні потреби. Ця діяльність здійснюється особою без будь-якої оплати чи очікування винагороди;
- до другої належать заняття, пов’язані із споживанням духовних цінностей (читання книг, періодики, перегляд телепередач, відвідування культурно-мистецьких закладів, концертів, самоосвіта).
Такі заняття відрізняються систематичною активною діяльністю особи, спрямованою на формування у
себе нових якостей;
- до третьої належать зайняття, пов’язані з відпочинком (пасивним або активним). Метою такої
діяльності є відновлення фізичних та психічних сил особи [3, 163-165].
Кожна запропонована структура дозвілля має право на існування, однак необхідно зважати на
її пізнавальну цінність, важливість того критерію, що складає її підґрунтя, її інтерпретацію.
На нашу думку, структуру дозвілля доцільно класифікувати на такі взаємозалежні, взаємопов’язані рівні:
- пасивний відпочинок як найпростіший рівень дозвілля, звільнює від виробничої перевтоми,
дозволяє побути у спокої, психологічно розслабитися. Пасивне дозвілля є складовою життя людини і
характеризується пасивним споживанням культурної продукції. У сім’ях із таким рівнем дозвілля переважають перегляд телепередач, читання розважальної літератури, прогулянки, прийом гостей;
- розважальне дозвілля охоплює прогулянки, спортивні та видовищні шоу, відвідування театрів, ігри, рекреаційні заходи і сприяє емоційній та фізичній розрядці. Розважальне дозвілля вимагає
від людини певної підготовки, вольових зусиль, застосування фізичних та психічних сил;
- пізнавальне дозвілля формує світогляд людини, розвиває її духовний світ, соціальні зв’язки
та творчі уподобання. Пізнавальне дозвілля передбачає цілеспрямоване активне споживання (рибальство, полювання, відвідування кінотеатрів, вистав, спорт, мандрівки, колекціонування), орієнтоване
на оволодіння певними духовними цінностями. Цей рівень свідчить про наявність певних знань про
дозвілля, однак недостатній рівень практичних навичок та наявних можливостей організації дозвіллєвої діяльності;
- творче дозвілля характеризується духовною насиченістю, соціальною активністю, сприяє
культурному збагаченню, створенню нових духовних цінностей. На цьому рівні дозвілля має соціально
корисний, творчий та спільний характер. Наявність ґрунтовних знань про форми та методи дозвіллєвої діяльності, формування практичних вмінь організації дозвілля, дозволяє охопити ті види занять, у
яких людина може не лише споживати, але й творити.
Здійснивши наше дослідження, ми можемо дійти таких висновків.
На структуру дозвілля впливають такі специфічні ознаки, як:
- процесуальні (що передбачають наявність цілей, завдань, функцій, прогнозованих результатів дозвіллєвої діяльності);
- просторові (які досить чітко фіксують межі дозвілля як складової вільного часу);
- змістові (які ґрунтуються на духовно-естетичних потребах, інтересах, мотивах, психологічних
установках особи та соціуму). Вважаємо необхідним акцентувати увагу на тому, що завдяки своїй
множинності зміст дозвілля є головною ознакою його структури, адже саме зміст визначає сутність
будь-якого предмета дослідження.
Структура дозвілля має декілька рівнів, які відрізняються соціальним, культурним та психологічним значенням, змістом діяльності, творчою активністю особистості. Перший рівень складає пасивний відпочинок, який полягає у емоційному, фізичному та психологічному розслабленні; другий рівень
передбачає розваги і має на меті відновлення психічних, інтелектуальних та фізичних сил; третій рівень – пізнавальний – стимулює пізнавальну діяльність особистості, збагачує її духовний світ та соціальні зв’язки, розвиває професійні інтереси; найвищий рівень – творчий – пробуджує активні пошуки
людини у сфері культури.
Ці можливості дозволяють нам конкретизувати умови, за яких дозвілля наповнюється глибоким змістом і забезпечує найповніший та різнобічний розвиток сутнісних сил людини, її індивідуальності, її здібностей. Серед них необхідно виокремити: наявність певного обсягу вільного часу;
відповідний рівень матеріально-технічного оснащення та організаційно-методичного забезпечення
для організації дозвілля; мотивація участі особи в дозвіллєвих заняттях; наявність системи дозвіллєвих інститутів (анімаційних служб, туристичних центрів та комплексів, культурно-спортивних закладів);
функціонування добровільних дозвіллєвих об’єднань (аматорських колективів, любительських клубів,
різноманітних гуртків).
Основними недоліками структури дозвілля визнаються такі: низька культура вільного часу людини (нерозвиненість у людини дозвіллєвих запитів, смаків, потреб, невміння організувати свою дозвіллєву діяльність, використати наявні можливості тощо); відсутність у суспільстві необхідних
об’єктивних умов для якомога кращого використання людьми свого вільного часу.
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ГУМАНІТАРНІ КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
НА РУБЕЖІ XVIII – XIX СТ.
У статті висвітлено пріоритетні гуманітарні концепції навчально-освітніх закладів України
на рубежі XVIII–XIX ст. в контексті національного культуротворення. Особливого значення в цей
період набули проекти заснування університетів в Україні, авторами та ініціаторами яких виступали представники українського шляхетства, які відіграли вирішальну роль у входженні тогочасної
України до світових інтеграційних процесів.
Ключові слова: гуманітарні концепції, культурологічний практикум, інтеграційні процеси,
культурно-освітня парадигма, культурна самоідентифікація, національна культурна політика,
українське шляхетство, національна аристократія.
The article highlights the peculiarities humanitarian conception of the educational institution into the
Ukrainian at the boundary XVIII – XIX-th century into the context of the national culturality. Special attach
importance in this period acknowledge the receipt of the project’s at the founding university into the
Ukrainian, author and initiator which come forward representative to the Ukrainian shlahta, which underline
role the into to the entrance Ukrainian at the world integration process.
Key words: humanitarian conception, culturological practicum, integration process, cultural and
educational paradugma, cultural self-identification, national cultural politica, Ukrainian shlahta, national
aristocrat.
Українська гуманітарна наука на рубежі XVIII–XIX ст. формувалася на теоретикометодологічних засадах, основою яких є концепція безперервності історії та культури українського автохтонного етносу. Тут далися взнаки несприятливі суспільно-політичні умови, які вимагали боротьби
за національну незалежність та збереження основних чинників самоусвідомлення нації: мови, літератури, історії, філософії, культури, етнографії та інше. Так, однією з найхарактерніших рис концепцій
культурно-освітніх закладів України цього періоду була демократичність та гуманістична спрямованість, віра в історичне майбутнє українського народу.
Актуальність теми зумовлює висвітлення гуманітарних концепцій навчально-освітніх закладів
України на межі XVIII–XIX ст. в контексті національного культуротворення. Підкреслено значення гуманітарної освіти як сукупності знань у галузі соціально-гуманітарних наук і пов’язаних з ними практичних навичок і вмінь. Сам термін “гуманітарний” (від лат. humanitas – людяний, освічений) означає
такий, що має відношення до свідомості людини й людського суспільства. А метою гуманітарної освіти1 є духовна культура, в якій людина відтворює себе у своїй людській цінності, пізнає суспільство на
різних етапах його історії, осмислює феномен культури. При цьому освітній процес має спрямовуватися на розуміння, пізнання і самопізнання людини як унікальної і найскладнішої з усіх існуючих систем.
Тому, саме українське шляхетство впродовж XVIII – першої половини XIX ст., як славні нащадки колишньої високоосвіченої гетьмансько-старшинської верстви, контролювали, забезпечували і форму© Горенко Л. І., 2009
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вали культурно-освітню політику в Україні цього періоду, яка ґрунтувалася на принципах гуманітарної
науки. У даній статті автором висвітлено основні концептуальні підходи щодо гуманітарної політики в
галузі освіти і культури України на межі XVIII–XIX ст., а також конкретні проекти щодо заснування університетів у тогочасній Україні. Загальним методом-підходом у вивченні (дослідженні) цього питання є
системний (комплексний) метод. Цей метод при дослідженні гуманітарних концепцій дозволяє розглянути їх з позицій українознавства як явище, що охоплює у собі низку взаємопов’язаних елементів,
зв’язків та відносин поміж ними [4, 19, 21].
Безумовно, культурна політика в Україні впродовж XVIII – першої половини XIX ст. будувалася
на пріоритетах національної української культури й освіти. Ще за часів функціонування козацькогетьманської держави (1654–1764 рр.) в Україні була створена потужна система вітчизняних навчальних
закладів. Дослідження діяльності освітніх закладів доби Гетьманщини, в основному, зосереджувалося
навколо Києво-Могилянської академії, Києво-Печерської лаври, а також Чернігівського, Харківського та
Переяславського колегіумів. У працях В.Аскоченського, М.Петрова, С.Голубєва, Ф.Титова, І.Малишевського,
Д.Вишневського, В.Серебреннікова та дослідників кінця XX – початку XXI ст. (Я.Ісаєвич, Ю.Мицика,
С.Кагамлик, І.Торбакова, Н.Рогожиної, Л.Горенко, Є.Горбенко, З.Хижняк, Л.Шкляра) є численні згадки
про культурно-освітнє життя академії, а також співпрацю гетьманів з цими навчальними закладами. У
працях П.Козицького, Т.Некрасової, Т.Гусарчук, О.Кравчук, К.Шамаєвої, О.Шевчук, В.Шульгіної предметом дослідження є музична освіта. Відомий український вчений Д.Антонович в праці “Українська
культура” присвячує цій темі розділ: “Школи у Гетьманщині та на Слобожанщині”; а також цінні наукові
розвідки
Д.Житецького,
І.Павловського,
О.Лазаревського,
О.Дзбанівського,
К.Широцького,
Д.Щербаківського, які характеризують діяльність приходських шкіл та мандрованих дяків на кону Лівобережної України. Питання жіночої освіти в Україні цієї доби частково висвітлено у працях
П.Єфименка, О.Лазаревського, Є.Руссет, О.Ястребова та інших. Усі ці праці зберегли розпорошені
факти щодо освітніх закладів та діячів української національної культури другої половини XVII – середини XIX ст.
Значну увагу вчених XIX–XX ст. привертали культурно-педагогічні заклади Лівобережжя.
Предметом досліджень П.Єфименка, К.Майбурової, Г.Локощенка, М.Рибакова, О.Кононової, В.Бєлашов,
В.Іванова стала Глухівська музична школа XVIII ст. та Січова співацька школа (І.Пуха, В.Іванов), де
висвітлена діяльність цих шкіл як професійних навчальних закладів України, а також вирішальна роль
козацько-гетьманського уряду в їх функціонуванні. Важливим здобутком українських культурознавців
стали науково-практичні конференції, присвячені 250-річчю Глухівської школи (м. Суми, 1988 р.) та
300-річчю проголошення Глухова Гетьманською столицею (м. Глухів, 2008 р.). Насамперед увагу дослідників (П.Шемшученко, П.Мусієнко, Х.Остапенко, В.Бучневича) та культурознавців В.Бєлашова, В.Вечерського
привертала резиденція українських гетьманів і столиця Лівобережної України – м.Глухів. На жаль, у
цих працях не зазначені джерела та документальні матеріали, якими користувалися автори.
Питання щодо заснування університетів в тогочасній Україні висвітлено недостатньо і частково
згадується у працях І.Власовського, О.Дзюби, Є.Колесник, О.Лазаревського, І.Любименко, Г.Максимовича,
О.Мезько-Оглобліна, Н.Полонської-Василенко, М.Шугурова та інших. Учень М.С.Грушевського – Лев
Вікторович Миловидов (пом. 1930 р.) здійснив цінні дослідження про стан освіти українського шляхетства у
XVIII – середині XIX ст. та проекти вищих навчальних закладів на Чернігівщині. Розглядаючи проекти
заснування Батуринського, Чернігівського, Новгород-Сіверського університетів, Л.В.Миловидов підкреслив, що ці нереалізовані проекти вищої школи в Україні прискорили русифікацію українського шляхетства [14, 171]. Вивчав історик також функціонування недільних шкіл на теренах Чернігівщини, що у
1860–1862 рр. існували у Глухові, Ніжині, Чернігові та Новгород-Сіверську.
Так, 11 червня 1929 року на пленумі Науково-дослідної кафедри історії України Л.В.Миловидов
зачитав частину своєї праці з історії освіти в Україні, присвячену проектам української вищої школи у
XVIII ст. Був зачитаний розділ “Освіта українського шляхетства XVIII в.” та частина розділу “Проекти
вищої школи”. У першому розділі автор проводить думку про те, що економічний зріст та класове відокремлення українського шляхетства XVIII ст. викликали потребу відповідних освітніх реформ [14, 171172]. Особливо увагу звертає дослідник на формування та “відокремлення” у другій половині XVIII ст.
української шляхетської верстви. Л.Миловидов писав: “Тенденція виділитися в окрему соціальну верству, ускладнення військової справи та бажання засвоїти світське поводження направили українське
шляхетство з другої половини XVIII ст. до вищих та привілейованих російських шкіл та за кордон” [14,
172]. Відомості, відібрані Л.В.Миловидовим з різних джерел про освіту дітей українського шляхетства
свідчать, що з 347 представників українського шляхетства другої половини XVIII ст. більша половина
навчалася “по російських школах” (як наприклад, Сухопутний шляхетний корпус, Морський корпус,
Московський університет та інші заклади), а також за кордоном. Але, як підкреслює дослідник, навчання в “закордонних школах” вимагало великих витрат. Тому, однією з причин клопотань українського шляхетства другої половини XVIII ст. було бажання “поширити програми українських шкіл” і
“пристосувати ці школи до нових потреб”. Тому, для українського шляхетства залишився “єдиний шлях
домагатися заведення на Україні вищої школи” [14, 172].
У другому розділі Л.Миловидов розглянув три перші проекти вищої школи в УкраїніГетьманщині: Батуринського, Київського та Чернігівського університетів. В обговоренні доповіді
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Л.В.Миловидова брали участь професор О.С.Грушевський, професор О.Ю.Гермайзе та інші; висновок
зробив академік М.С.Грушевський. У виступах був виявлений посилений інтерес до теми доповіді
Л.В.Миловидова. Особливо звернуто було увагу на поширення економічної характеристики українського
шляхетства, а також рекомендовано автору додати відомості про службу шляхетства та дотримуватися у викладі хронологічного порядку. Також було висловлено бажання детальніше розглянути освіту в
Україні, звернути увагу на реформи Київської академії та на видатні постаті українських діячів культури XVIII – початку XIX ст. [14, 172]. Відтак, автор даної статті ставить за мету узагальнити історикодокументальні факти щодо вищезазначеного питання і проаналізувати їх у культурологічному аспекті.
Питання освіти й культури в Україні порушувалося гетьманами протягом ХVІІ–ХVIII ст. і закріплено у державних актах-статтях, які були основним юридичним законом доби Гетьманщини. Серед
таких документів: Білоцерківські статті (1651 р.) та Березневі статті (1654 р.), укладені гетьманом
Б.Хмельницьким.
В умові гетьмана Івана Виговського з польським урядом (у “Гадяцьких пунктах” 16.IX.1658 р.),
вперше було проголошено питання про заснування двох університетів в Україні, а Київський колегіум
набував статусу академії. Крім цього, було заведено спеціальний пункт (стаття) щодо свободи слова в
школі й друку на Україні.
Автором Гадяцького трактату був відомий представник українського шляхетства Юрій Немирич. Також державна політика щодо освіти, культури й друкарства в Україні була закріплена у Переяславських статтях Ю.Хмельницького (1659 р.), Глухівських статтях Д.Многогрішного (1669 р.),
Коломацьких статтях І.Мазепи (1687 р.), а також Статтях гетьмана І.Скоропадського (1722 р.) та “Рішительных пунктах” Д.Апостола (1728 р.).
Перш за все, університет планувалося заснувати у столиці Української козацько-гетьманської
держави – Батурині. Ще на початку XVIII ст. гетьман Іван Мазепа планував закласти університет у Батурині і перетворити на університет Київську академію [16, 217]. У 1757–1759 рр. К.Г.Розумовський, як
гетьман і президент Академії наук, особисто займався планами відкриття університету в Батурині.
Проект “относительно учреждения” Батуринського університету гетьман доручив скласти у 1760 році
члену Малоросійської колегії Григорію Теплову. Цей план виходив переважно “з місцевих українських
інтересів, хоча і не мав ще станової виключности”. Як підкреслив Л.Миловидов, при складанні цього
проекту Г.Теплов користувався, крім статутів німецьких університетів, ще статутом Московського університету [14, 172]. У “Записці” до проекту (1760 р.) обгрунтовувалася “склонность малороссійского
народа къ наукамъ”, що підтверджує навчання багатьох українців в європейських учбових закладах [3,
325-327]. Поступати до Батуринського університету мали право вихованці й молодь, що закінчила курси у київській, переяславській, чернігівській, бєлгородській та польських школах. Курс навчання був
розрахований на три роки, планувалося встановити 9 “професур”, де передбачалося вивчення музики.
На будівництво університету мали зібрати частину коштів української аристократії (“дворянъ, по пропорціи своего имущества”) [20, 67-85].
У 1763–1764 рр. гетьмансько-старшинська адміністрація знову піднімає справу про відкриття
університетів в Україні. Так, важливим документом4 останнього періоду Гетьманської України є “Прошеніе малороссійского шляхетства и старшинъ, вместе съ гетманомъ, о возстановлении разныхъ
старинныхъ правъ Малороссіи, поданное Екатерине II-й въ 1764 году” [17, 317-345]. Цього разу було
заплановано два вищих навчальних заклади – у Києві та в Батурині. Водночас було порушено питання
про реформу Київської академії в напрямку перетворення її в університет з чотирма факультетами та
створення університету в Батурині з трьома факультетами, за зразком навчальних закладів, “находящихся въ иностранныхъ государствахъ” [2, 46; 17, 317]. У цьому “Прошении” було 20 пунктів5. Зокрема, у пункті (статті) № 7 під назвою “О положении на имения духовного чина особливыхъ податей для
содержания училищ”, зазначено: “сверх общенародных податей, по разсмотрению гетмана съ старшиною, положить какой особливой на ихъ имения или мужиковъ денежный окладъ и оной собирая
употреблять на содержание училищ” [17, 330].
Справа про відкриття університету в Україні висувається ще кілька разів, але всі вони знову не
були здійснені. У 1765 році Президент малоросійської колегії, генерал-губернатор Малоросії, граф Петро Олександрович Рум’янцев висунув проект утворення з Київської академії вищої школи (доручивши
Синодові турботи про богословський відділ, а світські предмети були у компетенції і нагляді уряду), а
також закласти університет у Чернігові [2, 46]. Як підкреслював дослідник історії Л.Миловидов, все це
“подиктоване інтересами українського шляхетства й написане під впливом шляхетської петиції 1764
року” [14, 172].
Невдовзі 1766 року, у доповіді в Петербурзі Київський генерал-губернатор, генерал-аншеф
Федір Іванович Глєбов (1760–1766 роки правління) пропонував відкрити у Київській академії два нових
факультети – медичний і математичний, а богословський зберігав би її попередню програму [2, 46].
Після від’їзду Ф.Глєбова до Петербурга, на посаду Київського генерал-губернатора було призначено
генерал-аншефа Федора Матвійовича Воєйкова (1703–1778; роки правління: 1766–1775). У 1767 році
губернатор Ф.М.Воєйков створив комісію для проекту нового міського “Уложения”. Були обрані міський
голова і депутат, який невдовзі був відряджений постійним предстаником до Москви [7, 55; 9, 45-46].
Під час подання матеріалів для Комісії, що мала виробити проект нового “Уложения” законів, київська
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шляхта у своїх “пунктахъ” просила про відкриття університету, який би замінив Київську академію. Все
це свідчить, що самодостатній становий мотив українського шляхетства виступає й у пізніших проектах вищої школи в Україні. В наказах депутатам до Комісії для складання нових законів в 1767 році
українська шляхта вимагала заснувати університети у Києві, Батурині, Чернігові, Новгород-Сіверську,
Сумах (накази київського, переяславського, чернігівського, стародубського, глухівського, ніжинського,
батуринського і слобожанського (сумського) шляхетства) [20, 79; 16, 217].
Важливим культурно-освітнім центром України другої половини XVIII ст. став Катеринослав
(нині м.Дніпропетровськ). Після заключення Катериною II Кучук-Кайнарджийського миру (1774 р.), російський князь, генерал-фельдмаршал, “наместник и правитель Таврический” Г.О.Потьомкін передбачав “наряду с государственным устройством” відкриття у Катеринославі університету “с музыкальной
академией и академией художеств” [22, 34]. Cпочатку було засновано Катеринославський університет
(відповідно до імператорського указу від 4 вересня 1784 р.), а згодом була відкрита Катеринославська
Філармонійна академія (або Музична академія, 1786 р.) [22, 33-35]. Її директором став італійський
композитор Дж. Сарті (працював впродовж 1787–1790 рр.). У 1787 році цю академію було переведено
до Кременчука (діяла до 1791 р.). За свідченням Є.Болховітінова, князь Г.Потьомкін планував призначити директором музичної академії М.Березовського [6, 69-70; 22, 34-35, 39]. Музична академія діяла
за статутом вищого навчального закладу з посиленою увагою щодо концертної діяльності. У програмі
академії наголошувалося на необхідності професійного рівня навчання й досягнення високої культури
в хоровому співі та оркестровій грі. Академія мала два музичні відділення: вокально-хорове та інструментальне. Для викладання спеціальних і теоретичних предметів до академії запрошувалися музиканти з Італії (Конті, Дельфіно, Дель Окка, Лукіан Джоліо, Бравора, Франциско Бранка, Патта та ін.).
Існував в академії й балетний клас для хлопчиків і дівчат, яким керував Розетті [3, 328; 6, 69-70].
Всі наступні проекти українського шляхетства було спрямовані на розвиток національної культури, науки й освіти в Україні. Автором кількох академічних проектів в Україні кінця XVIII ст. був Туманський Федір Осипович (1746–1801) – відомий державно-політичний та культурно-освітній діяч,
вихованець Київської академії та Кенігсберзького університету, член Королівського пруського наукового товариства (м.Кенігсберг, 1774 р.),член-кореспондент Санкт-Петербурзької Академії наук (1779 р.).
У листі до академіка Й.Ейлера (1779 р.) він писав, що зібрав чимало документів, і просив надіслати
йому копії з літописів, які зберігаються у бібліотеці Санкт-Петербурзької Академії наук, з тим, щоб взятися до написання “Історії Малоросії”. Й.Ейлер вітав цю ідею, але застерігав, що здійснення її вимагає
знань грецьких, польських, чеських, шведських джерел, рекомендував шукати в Україні давні літописи,
зокрема “Повість временних літ”. Одночасно Ф.О.Туманський звернувся до академіка І.Лепєхіна з пропозицією відкрити у Глухові філію Санкт-Петербурзької Академії наук (Академічне товариства, “Собрание”), розробив проект цієї установи. Академічне зібрання розглянуло цей проект, але, з огляду на
неясність джерел фінансування, а також відсутність достатньої кількості вчених людей у Глухові, зробило висновок, що проект здійснити не вдасться [15, 109-110]. Однак частину цього проекту – створення бібліотеки “Собрания” все ж було реалізовано і відкриття академічної книжкової лавки відбулося
у Глухові. Ф.О.Туманський постійно клопотав про надсилання до Глухова по 25 примірників кожного
академічного видання з Петербурга. До цієї книгарні надсилав книги зі своєї друкарні і М.Новиков [5,
544-545]. Крім того, Ф.О.Туманський мав намір здійснити опис Лівобережної України, для чого він розробив спеціальну анкету й запропонував генерал-губернатору П.Рум’янцеву 1779 року розіслати її по
всіх магістратах, містечках, селах, щоб зібрати географічні, історичні, економічні, демографічні відомості про Лівобережжя. Його проект не був здійснений, але задум реалізував пізніше О.Шафонський у
праці “Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описаним Малой России, из частей коей оное наместничество составленное в 1786 г.” (К.,
1854) [8, 12-14; 12, 223-224].
На початку XIX ст. українське шляхетство неодноразово порушували клопотання перед російських урядом про відкриття в Україні університету, зокрема в Чернігові. В “Записке 1801 г. о нуждах
малороссиійского дворянства”7, надрукованій О.Лазаревським на сторінках журналу “Киевская старина” висвітлено важливість цього питання. “Записка”, як свідчить О.Лазаревський, була знайдена в архівних документах Василя Григоровича Политики (Полетики). Її повна назва: “Записка господамъ
депутатамъ, избраннымъ отъ дворянъ малороссийской губернии для принесения его императорскому
величеству Александру Павловичу всеподданнейшей благодарности за всемилостивейшее возстановление и утверждение дворянской грамоти во всей ея силе и о нуждах, отъ всехъ поветовъ изъяснённыхъ и в общем собрании ко уважению принятыхъ. Дана въ губернскомъ городе Чернигове, августа
14 дня, 1801 года” [1, 310-317]. Перш за все, у цій “Записці” члени дворянського зібрання Чернігівської
губернії порушувалося ряд нагальних питань: про відновлення “гродських судов для отделения судебных дел от полицейских”, про затвердження статуту (литовського) “как сборника законов для суда и
расправы и доставления каждому собственности” [1, 310-312]. Як підкреслює О.Лазаревський, “интереснейшую часть записки составляет ходатайство об открытии въ Чернигове университета, обещанного ещё императрицею Екатериною Второю, при чёмъ в случае удовлетворения сего ходатайства,
дворянство приемлетъ на себя построение университета въ малороссийской губернии, изъ суммы
отъ дворянъ уже собранной” [1, 310].
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Серед культурно-освітніх діячів Сіверщини помітне місце відводиться Івану Івановичу Халанському (1745/1749–1825) – директору Новгородсіверського Головного народного училища (1789 р.), а
згодом Стародубського та Глухівського училищ (1790, 1792 рр.). У 1802–1803 роках він виступив автором проекту заснування Новгород-Сіверського університету, який, на його думку, мав бути першим
університетом в Україні. Як підкреслював О.Мезько-Оглоблін, “це був природний висновок з усієї культурно-освітньої діяльності Новгород-Сіверського патріотичного гуртка автономістів 1780–1790-х рр. і
був цілком реальним планом, що мав дуже добре підготовлений грунт” [13, 242; 19, 592-594]. Піклуючись про стан освіти в сіверянському краї і в Україні загалом, Іван Халанський в 1802–1803 рр. пропонував міністру освіти П.Завадовському та малоросійському губернатору, князю О.Куракіну ідею
відкриття в Новгород-Сіверську університету, про що свідчать листи І.Халанського (від 5.XII.1802 та
березень 1805 рр.) [11, 345; 19, 592-597]. І хоча цей проект був знятий з порядку денного в зв’язку з
відкриттям Харківського університету і Ніжинської гімназії вищих наук, проекти І.Халанського щодо
розбудови народної освіти частково були здійснені. Замість університету на базі Новгород-Сіверського
Головного народного училища, яке підлягало закриттю, 5.11.1805 року засновано гімназію (офіційно
відкрита 30.06.1808 р.). Цим закладом цікавилися представники імператорського уряду, а також української та російської інтелігенції мали “почтительное внимание к сему учёному учреждению”. Першим
директором цього навчального закладу став І.І.Халанський. Серед вихованців Новгород-Сіверської
гімназії були відомі діячі української науки, освіти й культури: Костянтин Ушинський, Михайло Максимович, Пантелеймон Куліш, Дмитро Самоквасов, Микола Кибальчич та багато інших видатних вчених,
військових та громадсько-політичних діячів, які посідали поважне місце в культурному і громадському
житті України та Росії впродовж XIX ст. [13, 243; 21, 66-67].
Отже, в Україні впродовж XVII–XVIII ст. створилися належні умови для розвитку національної
культури і закладення фундаменту вищої освіти, зокрема, і в галузі музичної культури та виконавства.
Впродовж цього періоду гетьмансько-старшинський уряд постійно порушував клопотання про заснування відповідних вищих навчальних закладів в Україні. Цю традицію продовжили наприкінці XVIII –
початку XIX ст. їх нащадки. Далеко не всі проекти української національної еліти щодо впровадження
вищої освіти в Україні були зреалізовані. Скасування автономного устрою Гетьманщини, відкриття намісництв і пов’язаний з цим занепад Глухова, як політично-адміністративного та культурного центру –
все це суттєво вплинуло на структуру навчально-освітніх закладів в Україні. Тому, саме українське
шляхетство на рубежі XVIII–XIX ст., як славні нащадки колишньої високоосвіченої гетьманськостаршинської верстви, контролювали і формували культурно-освітню політику в Україні цього періоду.
Всі вищевикладені факти підтверджують бажання реформ в освічених верствах українського
громадянства, а також свідчать, що спрямування у розвитку освіченості в Україні впродовж XVIII – XIX ст.
набуло загальнонаціонального характеру. Крім того, гуманітарні концепції культурно-освітніх закладів
включили тогочасну Україну до світових інтеграційних процесів, які у подальшому забезпечили динамічний культурологічний практикум, спрямований на цілісне розуміння безперервності української національної культури.
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ТЕМА СВОБОДИ ТВОРЧОСТІ В ПРАЦЯХ ФІЛОСОФІВ СРІБНОЇ ДОБИ:
М.О.ЛОССЬКОГО, М.О.БЕРДЯЄВА ТА П.О.ФЛОРЕНСЬКОГО
У статті розкриваються питання свободи творчості, висвітлені у працях М.О.Лосського,
М.О.Бердяєва та П.О.Флоренського. Досліджуючи філософську спадщину видатних мислителів
Срібної доби, автор робить спробу відповісти на питання: хто може бути носієм творчої сили, чи
реально досягти абсолютної творчої свободи? Особлива увага приділяється визначенню загальнолюдських цінностей. В статті розкриваються джерела художнього задуму, а також визначається
роль геніальності у розвитку світової історії та культури.
Ключові слова: свобода творчості, абсолютна творча свобода, загальнолюдські цінності,
культурні цінності, джерела художнього задуму, носій творчої сили, геніальність.
Character of creation freedom, lighted up in labours of M.O.Losskiy, M.O.Berdyaev and
P.O.Florenskiy. Opens up in the article, Probing the philosophical inheritance of prominent thinkers of silver
days the author of the article does an attempt to answer a question: who can be the transmitter of creative
force, and how really to attain uncontrolled creative liberty? The special attention is spared determination of
common to all mankind values. The sources of artistic project open up in the article, and also the location of
genius is determined in becoming of world history and culture.
Key words: creation freedom, uncontrolled creative liberty, all mankind values, culture values,
sources of artistic project, transmitter of creative force, genius.
Розуміння творчої свободи залежить від загальнолюдської точки зору на свободу людини, на
співвідношення свободи та необхідності. Водночас актуальною проблемою сьогодення залишається
усвідомлення цього питання з позицій громадянина незалежної демократичної держави. Особливого
значення набуває осмислення творчих надбань минулих поколінь, поглядів вчених-філософів щодо
цієї проблеми.
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Серед вчених, які зверталися до вивчення питань, що стосуються свободи творчості, можна
назвати Аристотеля, Платона, А. Шопенгавера, Г. Шпета, Ж.-П. Сартра, Г. Ващенко, К. Левіна,
В.Іванникова, Л. Гозмана, О. Еткінда та багатьох інших.
Творчість, на думку багатьох філософів та психологів, пов’язана з духовним і моральним життям людини, станом її власної свободи. Духовне життя – це мислення, плюс воля, плюс інтуїція, плюс
відповідальність, плюс свобода.
У пошуках відповіді на питання: "Чи необхідна мистецтву мораль?" автора статті особливо
цікавило, як ставились до цього питання такі відомі філософи, як О.Лосський, М.О.Бердяєв та
П.О.Флоренський. Адже так само, як й інші мислителі Срібної доби російської культури, вони багато
часу присвятили дослідженню питання свободи творчості. Вивчаючи їхню філософську спадщину, автор статті здійснив спробу знайти відповіді й на такі питання: – Хто може бути носієм творчої сили? –
Чи реально досягти абсолютної творчої свободи? – Чи можливо пізнати внутрішню закономірність
творчого процесу як, наприклад, духовно-практичну діяльність художника, спрямовану на створення
художнього твору? – Чи існують загальнолюдські цінності, чи можна назвати цінності, які творяться
людиною, самодостатніми? – Чи виступає художній задум засобом образного відображення реальної
дійсності, чи він виникає як дещо несвідоме, ірраціональне, навіть містичне? Чи може творча
особистість у своїй свободі виявляти злу волю?
Лосський доводить, що існує свобода волі, однак захищає її динамічну інтерпретацію. Будь-яка
подія не виникає з самої себе, вона кимось створюється. Лише понадчасові субстанціональні діячі,
тобто актуальні та потенціальні особистості, виступають носіями творчої сили; вони створюють події
як власні життєві прояви.
Субстанціональний діяч є понадчасовим, а тому встановлює відносини між минулим, сучасним
і майбутнім; здійснює свої активні дії на основі минулого, переживши його заради майбутнього, котрого він прагнув, іншими словами, його дії є цілеспрямованими.
На думку Лосського, психічний або психоїдний процеси – це не пасивна надбудова над
матеріальними процесами, а суттєва умова матеріальних процесів можливого буття: вони його направляють, тобто визначають його напрям, склад, сенс та мету.
Створюючи власні форми прояву, субстанціональний діяч призводить їх у відповідність із
принципами структури часу та простору, з математичними законами функціонування залежності тощо.
Такі принципи мають абстрактно-ідеальний характер. Разюча відмінність між субстанціональними
діячами та абстрактними ідеями полягає в тому, що абстрактні ідеї мають обмежений зміст, тоді як
будь-який субстанціональний діяч безмежно багатий за змістом і не вичерпується будь-якою комбінацією
абстрактних ідей. Саме тому субстанціональних діячів можна назвати конкретно-ідеальними сутностями. Більше того, абстрактні ідеї пасивні: вони не володіють здатністю самі набувати форми; виходячи
із цього необхідний діяч, щоб надати форму реальному процесу відповідно до абстрактних ідей.
Лосський доводить, що в будь-якому часі й просторі можливо винайти корисні ідеї, справжні
культурні цінності, однак помітити їх, осмислити, емоційно пережити та донести сучасникам та
прийдешнім поколінням може лише субстанціональний діяч. Така дійсно геніальна людина, володіючи
необхідними знаннями, виступаючи носієм справжньої творчої сили, здатна створювати історичні події
як власні життєві прояви.
Визначаючи особливу роль особистості у творчому процесі, Лосський відповідно трактує й поняття свободи. Формальна свобода означає, що в кожному даному випадку діяч може стримуватися
від певного окремого прояву й замінювати його іншим. Така свобода є абсолютною й не може бути
втраченою за будь-яких обставин. Матеріальна свобода означає ступінь творчої сили, якою володіє
діяч, знаходить своє вираження в тому, що він є здатним творити. На думку Лосського, свобода
творчості не має меж у Царстві Божому, члени якого в одному дусі поєднують свої сили для спільної
творчості й навіть отримують допомогу від божественної всемогутності. Однак діячі поза Царством
Божим перебувають у стані духовної деградації й отримують незначну матеріальну свободу. Християнський філософ Лосський переконаний, що життя поза Царством Божим є результатом неправильного використання свобідної волі. Діяч може спрямувати свою любов на певну цінність, віддаючи їй
перевагу перед усім іншим, позавідносно до її місця в ієрархії цінностей. Так, люблячи досконалість
абсолютної повноти життя, діяч може прагнути до неї заради самого себе, віддаючи собі значно
більшу перевагу щодо інших істот. Це просто звичайнісіньке себелюбство. Воно заслуговує на осуд,
тому що себелюбство порушує ієрархію цінностей, на яку вказував Ісус Христос у двох його заповідях:
люби Бога більше за самого себе й свого ближнього, як самого себе. Невиконання цих заповідей
означає гріхопадіння.
Лосський своєю філософією підкреслює, що свобода творчості пов’язана із прагненням людини
досягти моральної і духовної досконалості. Людина, що досягає повноти життя за рахунок піднесення
себе над іншими, стверджує свою самодостатність, ніколи не зможе досягти справжньої свободи.
Залежність від егоїстичних бажань може стати серйозною перешкодою на творчому шляху діяча.
На думку Лосського, свобода людської творчості виявляється не в тому, щоб оригінально
відобразити красу світу. Душа людини завжди буде прагнути досягти розуміння вищої досконалості
через відкриття для себе величі Творця, що створив усе це. Лосський говорить про те, що онтологічна
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прірва між Богом та світом не є перешкодою для Бога як люблячого Батька завжди і повсюди встановлювати стосунки зі своїм творінням.
Для Лосського свобода творчості виявляється в прагненні людини позбавитися власного зла
та егоїзму, і присвятити себе служінню Богові і людям.
Головна ідея Бердяєва – свобода творчості. На його думку, творчість є відповіддю людини на
поклик Бога до неї. Будь-яку проблему Бердяєв розглядає крізь призму своїх уявлень про свободу,
лише після того включаючи її до складу свого філософствування. "Своєрідність мого філософствування
полягає насамперед у тому, що я поклав в основу філософствування не буття, а свободу", – пояснює
він [5, 58-59].
– Чому людина – за своєю природою вільна й творча істота – так невміло користується дарами
Всевишнього? – Чому в історії відбувається зовсім не те, що замислюється людиною? – Чому в історії
трагічна доля генія, самотній талант та святкує посередність? – Чому знання та вміння людина
перетворює на зло собі, на пригноблення собі подібних? – Чому людина народжена бути вільною, а
між тим, – завжди й повсюди в оковах? – ось що міг би запитати філософ.
Для Бердяєва ХХ століття – завершення Нового часу світової історії, початок зовсім
невідомого прийдешнього. Він не втомлюється повторювати, що людина, яка покинула середні віки з
їхньою ієрархією, підпорядкуванням земній владі та небесним богам і почала жити за власним
розумінням і бажанням, стала банкрутом. Вона самовпевнено вважала себе володарем світу,
перетворюється на раба тих сил, котрі сама викликала до життя, – техніки й соціальної організації.
Свобода Бердяєва – це свобода духа людини, її свідомості та самосвідомості. У нього свобода
виступає не як форма дії, а скоріше як свобода волі. Він вважав неможливим пояснити її через причину відсутності свободи, у якій можливо лише докорінно перебувати.
Бердяєв говорить про ті труднощі, що покладає на людину свобода. Цього питання він
торкається у своїй філософсько-публіцистичній інтерпретації "Легенди про Великого Інквізитора"
Ф.М.Достоєвського. У цій праці закладаються основи філософії свободи Бердяєва як вчення про людину в історії. Тут постають питання людської свободи та свободи її творчості.
Така свобода, що передбачає вибір, шаг у невідоме й загрожує їй небезпекою й навіть загибеллю, не завжди потрібна людині, вона пригнічує її життя. Людина настільки слабка, що готова
змінити свободу на спокійне щастя та безвідповідальність. Вона сама шукає того, хто зробив би за неї
вибір, визначив її долю. Вона прийме науку, яка вчить її підпорядкуванню необхідності. Емпіричний
світ, який своєю масивністю примусив людину визнавати свою підлеглість, вирішує за неї, де, коли, і в
якій якості вона може існувати, він пропонує їй вождя, що спокушає її світлим майбутнім і так далі. Великий Інквізитор із легенди Достоєвського в ім`я кохання до слабких людей забирає в них свободу в
обмін на спокійне й безвідповідальне життя. Усмішки його підданих променисті, совість спокійна,
дружба щира, а сльози не вдавані. Однак вони живуть у дитячому невіданні про свободу. Вони – раби,
що не підозрюють про своє рабство. Заради їхнього дитячого спокою Великий Інквізитор обіцяє спалити на вогнищі Сина Божого – носія істини й свободи. Великий Інквізитор стає для Бердяєва символом
загальної несвободи.
Однак такий вибір як свобода не може бути детерміновано нічим, що стояло би поза й над людиною. Свободу надано людині споконвічно. Цікава думка Бердяєва про те, що результат не повинен
панувати над творцем, і перетворювати його в дещо залежне й несамостійне. Поряд із відчуженням
Бердяєв включає до об`єктивації ще й опредметнення, набуття думкою своєї плоті в звучанні, кольорі
тощо. "Плоть" обтяжує дух, і цю обставину філософ переживав досить драматично. Під тонкою
плівкою культури вчений завжди бачить певний ірраціональний хаос. Під об’єктивацією він завжди
розуміє часткову реалізацію людських можливостей. Обдаровані свободою, ми користуємося нею боязко, частково чи зовсім уникаємо її. Бердяєв не хоче розрізняти цих явищ, акцентуючи вічність свободи в занепалому світі. Для соціальної практики, ймовірно, доречною була б плідна увага до її
відмінностей. Наприклад, марксизм не може прийняти опредметнення до відчуження, а одну з форм
останнього – відчуження праці – він уважає можливим подолати. Незважаючи на це, Бердяєв торкнувся до найбільш болючого місця в організмі сучасної цивілізації. Отже, відбулося падіння людини, і у
своєму падінні вона потягла за собою увесь сотворений світ. Запанувала несвобода. Однак Бог не
залишив своє улюблене творіння. У "безодню свободи, що переродилася в зло", він сходить Христом,
проявляючи себе не силою, а жертовною любов`ю.
Бердяєв визначає творчість як, "завжди приріст, додавання, створення нового, того, чого ніколи
не було у світі… Ніщо стало чимось, небуття стало буттям [3, 135]. Творчість – це виникнення новизни.
Бердяєв визначає три елемента творчості. Перший – свобода. Другий елемент – це дар, геній.
Він дається людині просто так, ні за які її заслуги, він не пов'язаний із релігійними чи моральними зусиллями людини досягти досконалості та перетворити себе [3, 239]. Цим Бердяєв проливає світло на
питання: чи можна вважати здобутком духовної культури людства творчість геніальної людини, яка в
повсякденному житті не є зразком моральної поведінки? Філософ переконаний, що творець не належить собі у творчості. Творець може бути "гультяєм дозвільним", нікчемним поміж смертних. Але дар
свій він отримує від Бога, а тому він – "зброя божої справи у світі". Третій елемент – уже сотворений
світ, у котрому творчість здійснюється і з котрого вона черпає матеріали, утворюючи нові сполучення,
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нові по суті, адже в нових сполученнях вони набувають сенсу. Новизна в об’єктивному світі – це її
об’єктивація, усвідомленість. Творчість є усвідомлене й надіслане осяяння буття. Через людину –
творця природного й соціального, світ підноситься до Бога. Творчість є священною через її освячення
з гори, вона є відповіддю людини на поклик Бога до неї.
Тема свободи творчості, – була особливо цікавою й для П.О.Флоренського. На його думку свобода "Я" виявляється в живій творчості свого емпіричного змісту; свобода "Я" усвідомлює себе творчою субстанцією своїх станів, а не лише їхнім гносеологічним суб’єктом, тобто усвідомлює себе
діючим винуватцем, а не лише відверненим підметом усіх своїх присудків. "Я" може підноситися над
умовами емпіричного, що доводить його вищу, не емпіричну природу [13].
Із визнання онтологічної свободи незмінно витікає й свобода зла. Підтвердження цієї думки
можна знайти в працях як Бердяєва, так і Флоренського. "Ірраціональний початок, пише Бердяєв, – і є
початок свободи… У християнській свідомості…розкривається та свобода зла, без котрої неможливо а
ні сприйняти, і ні осягнути історичного процесу. Насправді, якби була відсутня свобода зла, що
пов’язана з основами людського життя, як темний початок, то не було б і самої історії" [6]. Ось що із
приводу свободи зла пише Флоренський: "Якщо свобода людини є справжньою свободою самовизначення, то неможливе прощення злої волі, тому вона є творчий продукт цієї свободи" [13, 209].
Сила, яка сприяє подоланню антиномій (протилежностей), міститься в особистості. Як у
М.О.Бердяєва, так і в М.О.Флоренського, це фундаментальна категорія.
"Історія, пише Флоренський, – починається тоді, коли виділяється одиничне із загальної маси, –
множини… а в такому випадку мова тут іде про "Закони"… Історія проголошує нам, що є не завжди; не
генералізує, а індивідуалізує… Якщо природничо-наукове пізнання екстенсивне, то історичне пізнання
є інтенсивне… (Воно) йде у глибину, а не вшир, говорить не про загальні факти, а про поодинокі… Без
внутрішньої духовної творчості історії не буває. Обличчя особистості – предмет історії" [15].
У філософській спадщині П.О.Флоренського знаходимо відповідь на питання: – Хто може бути
носієм творчої сили? Пояснення дається в християнсько-релігійному контексті. Ним може бути лише
той діяч, який не просто здатний творити, а й поєднувати в собі власні сили й отримувати допомогу від
божественної всемогутності. Однак, якщо діяч перебуває в стані духовної деградації й отримує незначну матеріальну свободу, то це означає, що він живе поза Царством Божим і неправильно
використовує свобідну волю. На думку філософів Срібної доби російської культури, досягти
абсолютної творчої свободи можливо лише зосередивши свої зусилля на пошуку Царства Божого,
інакше кажучи, звільнившись через власну віру від рабства гріха й смерті. Лише справжні духовні зусилля дозволяють людині піднятися до висот творчої свободи.
Видатні філософи дають відповіді й на інші питання, що стосуються розуміння свободи
творчості людини. На їхню думку, вона насамперед пов’язана з моральністю людини. Пригнічення й
мораль несумісні. Пригнічення формує "мораль" рабів, котра є страшною. Вона знищує творчу свободу. Усі види духовного пригнічення позначаються, перш за все, на моральному рівні народу. Моральна
деградація росіян, на думку філософів срібної доби, є природною – ніякими розмовами щодо "висот
духу" не змінити аморалізму як прямого наслідку історичного рабства. Це можна співвіднести із проблемами сучасного суспільства, його моральним станом. Вандалізм, руйнування та плюндрування
мають одне коріння – споконвічний "синдром пригнічення". Моральність неможлива без свободи. Зло,
гріхопадіння, за словами М.О. Бердяєва, є перш за все випробовування волі. Людина йде до світла
через пітьму, однак без свободи темрява ніколи не закінчується.
Звичайно, є певні світоглядні перешкоди до розуміння сучасними читачами природи творчої
свободи в трактуванні релігійних філософів. Відомий філософ М.П. Полторацький зазначає, що труднощі
такого порядку витікають зі сформованої у читачів за довгі роки радянської влади матеріалістичної
свідомості. Ще на початку ХХ століття Лосський дуже тонко охарактеризував цей стан, говорячи, що
люди звикають, особливо під впливом своїх занять, зосереджувати свою увагу виключно на тілесній
стороні реальності, а відтак розвивається тенденція до матеріалістичного тлумачення світу.
Наприкінці ХХ століття, після краху марксистсько-ленінської ідеології, М.П.Полторацький пише:
"Філософські погляди радянських вчених – фізиків, математиків, біологів, біохіміків, астрономів та
інших – у більшості випадків, імовірно, ніяк не зібрані та не систематизовані. Скоріш за все це лише
уривки філософських поглядів, деяка "прикладна філософія". Основний пафос статті М.П. Полторацького
полягає в ствердженні того, що російська релігійна філософія цікава тим, що її необхідно вивчати не
лише замкненому колу спеціалістів, а й широкому колу читачів, адже вона володіє невичерпним багатством думки, живлющої енергії для людського відродження, для усвідомлення свого сьогодення та
майбутнього.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА ЕНТРОПІЯ
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Аналізуються основні тенденції в соціокультурній сфері сучасної України, зумовлені як
загальносвітовими чинниками, так і факторами, характерними для пострадянського суспільства.
Визначені певні внутрішні резерви мобілізації і відновлення соціокультурної структури сучасного
українського суспільства.
Ключові слова: соціокультурна ентропія, гуманітарна політика, глобалізація, українська народна релігійна культура.
The tendencies in the social cultural sphere of present Ukraine are analyzed, which were stipulated
by the world and intrinsic causes. Some inherent reserves for the mobilization and renovation of the social
cultural structure in Ukrainian modern society are noted.
Key words: social cultural entropy, humanity policy, globalization, Ukrainian folk religion culturе.
В останні десятиліття в українському соціумі відбуваються суттєві трансформаційні процеси
практично в усіх сферах суспільного життя, зумовлені як загальносвітовими чинниками, так і факторами, характерними для пострадянських суспільств. Це актуалізує проблему дослідження основних
тенденції в соціокультурній сфері України на межі XX–XXI ст. і зумовлює необхідність вироблення
стратегії, яка оптимізувала б ці процеси.
Соціально інтегруюча основа будь-якої культури є достатньо жорстко структурованою системою ціннісних орієнтацій, форм і норм соціальної організації і регуляції, каналів соціокультурної
комунікації, комплексів культурних інститутів, стратифікованих засобів життя, ідеології, моралі,
механізмів соціалізації і інкультурації особистості, нормативних параметрів її соціальної і культурної
адекватності спільноті [2, 392]. Частина елементів цього комплексу складається на основі практичного
досвіду соціального життя людей і передається з покоління у покоління через традиції, інша –
формується і регулюється за допомогою різних соціокультурних інститутів, однак функціонують вони у
соціумі як єдина, поліфункціональна система, спрямована на інтеграцію суспільства.
У сучасному українському суспільстві простежуються інші тенденції: зниження рівня системноієрархічної структурованості, складності і поліфункціональності як культурного комплексу суспільства
© Герчанівська П. Е., 2009
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у цілому, так і його окремих підсистем. Цей процес торкнувся не лише світських, а й релігійних
інституцій. Тобто у наявності певні ознаки соціокультурної ентропії, деградації української культури як
системи. Розглянемо цей процес з позицій суб’єктно-об’єктних відносин і проаналізуємо зміни, що
відбулися у світогляді суб’єкта у пострадянський період.
Нині склалася ситуація, коли попередні нормативно-ціннісні регулятори соціального життя
(зокрема, марксистсько-ленінська ідеологія) вже перестали домінувати у духовному житті суспільства,
а нові ще не сформувались. В умовах глобалізації змінюється підхід до економічного розвитку
українського суспільства, замість ідеологічної платформи, на якій відбувалася міжнаціональна
взаємодія у радянський період, вирішальним стає економічний фактор. Трансформується сутність
ринкових відносин – на зміну суспільної власності на засоби виробництва приходить приватна
власність, спостерігається тенденція стрімкого майнового розшарування.
Через ломку стереотипів свідомості і поведінки людей відбувається девальвація традиційних
норм і правил життя, соціальної взаємодії, моралі, ціннісних імперативів, табу, дедалі більш наявним
стає конфлікт поколінь. Християнство перестає бути джерелом непорушних норм і правил життя.
Відбувається нівелювання поняття національного: національної мови, національної культури,
національної церкви. Однією з характерних рис суспільства стає надзвичайна його індивідуалізація, а
домінуючим принципом людської свідомості – принцип "кожний за себе". Все більше людей виходить
із зони регуляції свідомості і поведінки засобами домінантної для українського соціуму культурної системи, падає ефективність процесу соціалізації й інкультурації особистості засобами виховання, освіти,
церкви, державної ідеології і пропаганди.
Руйнування системи соціально інтегруючих мотивацій для здійснення діяльності, що
відповідає колективним інтересам, веде до зниження рівня консолідації суспільства, зростання
кримінальної активності, соціальної, релігійної і національної нетерпимості. Отже, зона дії патернів
свідомості і поведінки людей, що історично склались і закріпились в українській культурній традиції,
поступово звужується, поступаючись місцем маргінальним полям культури.
Період порушення функціональної цілісності і збалансованості соціокультурної системи
супроводжується інтенсивним пошуком нових смислових орієнтирів соціального мислення. Цей пошук
має багатоплановий характер і, як свідчить історія, технології подолання соціокультурної ентропії
значно відрізняються. Якщо шляхи виходу з політичної, соціально-економічної кризи проглядаються
все ще надто примарно, то вже сьогодні суспільство наблизилось до усвідомлення необхідності
активної гуманітарної політики. "У широкому розумінні, гуманітарна політика спрямовується на формування, розвиток і збереження фундаментальних загально-цивілізаційних цінностей. Вони є вічними
надбаннями історії, культуротворчої діяльності незлічених поколінь, надбання, що залишаються
незмінними незалежно від якісних чи кількісних змін суспільних систем, географічних координат, тих
або інших процесів та явищ" [1, 481].
Гуманітарний підхід базується на розгляді людини як центральної ланки у соціокультурному
розвитку, однак "гуманітарна політика – це не лише однобічний механізм забезпечення людського
розвитку, а механізм взаємодії особи, суспільства і держави" [1, 488]. Необхідними умовами успіху цієї
політики є: по-перше, формування нової ідеології (або оновлення традиційної), що достатньо чітко
формулює цільові настанови соціальної мобілізації; по-друге, спільність світогляду людей у соціумі;
по-третє, накопичення критичної маси людей, зацікавлених у соціокультурній інтегрованості.
Слід зазначити, що усвідомлення особистістю своєї ідентичності з певним суспільством
відбувається через сприйняття його культури (цінностей, норм, специфічного стилю життя та ін.), що
знаходить відображення у її свідомості. Тому одними з головних завдань гуманітарної політики на сучасному історичному етапі стає: сприяння всебічному духовному та інтелектуальному розвитку особистості;
формування національного світогляду, державної ідеології на основі загальних гуманістичних цінностей;
вироблення методології і механізму взаємодії особистості, суспільства і держави для консолідації
суспільства.
Розглянемо цей процес в ракурсі нашого дослідження, визнаючи предметом гуманітарної
політики такі сфери людської діяльності, як культура, мистецтво, релігія, мораль. Історичний досвід
показує, що не можна говорити про майбутнє суспільства без знань про його минуле. Не можна займатися культуротворенням, відкидаючи історичний досвід попередніх поколінь, свідомість і поведінка
яких завжди мотивувалась і регулювалась соціальними інтересами і потребами, загальноприйнятими
нормами і правилами. Саме ця тенденція – звернення до культури власного народу, що являє собою
звід "правил гри" колективного існування, діяльності і взаємодії, вироблений поколіннями – найбільш
очевидна у сучасному українському суспільстві.
Важливою рисою українського суспільства на межі XX–XXI ст. є те, що у світогляді людини все
більше місце починає займати релігійний компонент як стабілізуючий фактор суспільного життя, як
засіб вирішення моральної проблематики. Новий культурний простір наповнюється реставрацією
релігійних засад суспільства, релігійні ідеї активно витискають марксистсько-ленінську доктрину й
атеїстичну ідеологію. Саме у релігії переважна частина сучасного українського суспільства бачить
внутрішній резерв для мобілізації і відновлення структури своєї соціокультурної організації.
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Однак цей процес протікає на тлі суттєвих трансформацій релігійної свідомості суспільства,
що зумовлені не лише загальносвітовими тенденціями, а й суто внутрішніми локальними особливостями. Через антирелігійну політику, що проводилась в радянський період, був перекритий основний
канал ретрансляції релігійного знання – від старшого покоління до молодшого. У середині сім’ї старше
покоління блокувало передачу релігійної інформації наступному поколінню, свідомо уникаючи навчання християнському катехізису. Це зумовило специфіку релігійної свідомості: протягом всього XX ст.
відбувався поступовий перехід релігійної свідомості з книжкової сфери в обрядову, в результаті чого
релігійні тексти почали функціонувати за законами народної традиції. Ця ситуація сприяла розповсюдженню обрядовості як спотвореної форми релігійної свідомості, при якій знання алгоритму
поведінки при виконанні релігійних обрядів є більш важливим, ніж їх богословська сутність. Виконуючи
релігійні ритуали, сучасна молодь часто не розуміє їх сакрального змісту.
Функціональну роль релігії у суспільстві не можна оцінювати лише зі знаком "плюс", у
запровадженні релігійної ідеї проглядають певні підводні каміння. Справа у тому, що Україна –
релігійно плюралістична країна, вона розташована між Сходом і Заходом, між такими основними
течіями християнства, як православ’я, католицизм і протестантизм, між християнством і ісламом. На її
території здавна проживають представники різних вірувань, що стало однією з підвалин її релігійної
плюралістичності, яка характеризує духовній світ українського суспільства. Нині в Україні офіційно
зареєстровано понад 120 релігійних течій і церков [3, 243]. І все ж найважливішою складовою її
релігійного життя залишається православ’я, але й воно зазнало розколу на окремі Церкви,
домінуючими з яких є Церква Московського Патріархату, Київський Патріархат, Автокефальна Православна Церква.
Диференціація християнства продовжується: у сучасне релігійне життя вторгаються все нові і
нові нетрадиційні течії. За умов глобалізації релігійна сфера піддається таким суттєвим перетворенням, що постає проблема збереження національної і культурної ідентичності українського народу, духовна традиція якого певною мірою ґрунтується на християнській культурі. Отже, з одного боку, церква
стоїть перед проблемою самозбереження своїх традицій як чинників національної ідентичності, а з
іншого – перед адаптацією до сучасних реалій.
Якщо на перших кроках становлення незалежної держави міжконфесійні і міжцерковні
конфлікти мали, в основному, не релігійне, а матеріальне підґрунтя, то на сучасному етапі кожна
церква прагне до свого монопольного впливу на релігійно-духовне життя у суспільстві. "Нині в Україні
релігійний фактор загалом не працює на її національне відродження" [3, 266], – констатує А. Колодний. Однак толерантне ставлення до носіїв інших вірувань, сприйняття загальнолюдських цінностей,
що ґрунтуються на універсальних і трансцендентних істинах, можуть зіграти позитивну роль у
консолідації українського суспільства.
Інша тенденція, що спостерігається у сучасному українському суспільстві, – пошук культурних
форм, які містили б зерно подальшого розвитку української релігійної культури. Українська культура
сьогодні проявляє себе, в основному, в двох формах: національній, коріння якої сягає у глибину
століть, і такій, що тяжіє до уніфікації. Важливо зрозуміти, які форми національної культури і культури
інших народів могли б сприяти вирішенню проблеми виходу з соціокультурної ентропії, що склалась в
Україні, вичленити каталізатори їх розвитку. Цілком очевидно, що ефективність цього процесу залежить від відповідності обраних культурних форм проблемам соціокультурного розвитку соціуму.
У зв’язку з цією проблематикою дедалі частіше озвучується ідея звернення до народної культури і,
зокрема, народної релігійної культури. Ця ідея виникла закономірно, бо саме народна релігійна культура (як складова української культури) тісно пов’язана з традиціями і практичним соціокультурним
досвідом українського народу. Орієнтована на зберігання самобутності і культурної своєрідності
соціуму, вона залишається найголовнішою його характеристикою на будь-якій стадії його розвитку.
За своєю суттю українська народна релігійна культури не є конфесійною за канонічними
критеріями або судженням церковної ієрархії. Сформована на релігійному фундаменті, народних
традиціях і духовному досвіді народу, вона набула відносну самостійність у соціокультурному полі.
Окремі її прояви часто сприймались церквою як "низове" дисидентство, інакомислення. Зрештою, доречно нагадати, що сама офіційна Церква не була вільна від апокрифічної літератури і неканонічного
співу. В народній релігійній культурі відбився весь комплекс релігійних уявлень українського народу, в
якому язичницькі елементи часто переплітаються з християнськими.
Однак створення програми гуманітарної політики лише на підставі традиційної нормативноціннісної системи має певні труднощі, бо це означає приречення суспільства на самоізоляцію від прогресивного розвитку. Демонтаж старої соціокультурної системи потребує інноваційних концепцій реформування для її подальшого функціонування, що особливо характерно для періоду докорінних
перебудов суспільства. Однак новації, що ігнорують вікові традиції, вносять нестабільність у
суспільство.
Увага до цієї проблеми стимулюється подвійною природою людини, що детермінувала
дисгармонію взаємовідносин двох її іпостасей, одна з яких пов’язана з колективною соціальністю, народними традиціями, інша – з творчою індивідуальністю, революційним активізмом професійної
творчості. Для утримання іпостасей у рівновазі однаково необхідні як традиції, так і новації. І не тому,
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що між ними існує дещо спільне, що їх примірює, а через те, що лише через їх синкретизм
відкривається особливий характер національної культури, її своєрідність і суверенність. У такому
ракурсі спадкоємність традицій слід розглядати через парадигму або концепт епохи, що припускає
творче, змістове включення минулого у сучасне. Минуле входить у сучасність, приймаючи зміни,
детерміновані інноваціями.
В епоху глобалізації, коли іде активний процес поширення відкритих інформаційних потоків і
просторів, розповсюдження схожих стандартів і стилів життя, помноження транснаціональних
контактів усіх рівнів, домінуючі позиції починає займати специфічний культурний феномен – масова
культура. Цей феномен, що народився у творчості плебсу на зорі урбанізації суспільства, сьогодні
впливає на розвиток ціннісного змісту всіх сфер культури, визначаючи їх спрямованість. Тяжіючи до
спрощення і уніфікації, він все менш орієнтується на ментальність народу і його національні традиції,
блокуючи розвиток національних культур. Дж. Рамоне порівнює її з "новим опіумом для народу" [7, 1].
Аналізуючи можливі наслідки глобалізації, вчені все частіше порушують питання про захист національної
культурної самобутності, національних традицій [4–8].
Сучасна міжнародна спільнота намагається розробити нову глобальну шкалу цінностей, яка
сприяла б, з одного боку, укріпленню зв’язків між людьми в умовах зростаючої одноманітності, а з
іншого – диференціації, зумовленої почуттям етнічної окремішності. Розробка політики в цій сфері
спрямовується на об’єднання міжетнічного суспільства шляхом більш ефективного врахування реальностей і можливостей, детермінованих культурним плюралізмом. В цих умовах принципово важливим,
на мій погляд, стає діалог української народної культури в її християнській традиції з культурою
сучасної західної цивілізації. Ідеальною моделлю української соціокультурної системи може бути
гармонійне поєднання елементів модернізації з традиційними формами.
Проведений аналіз окремих аспектів сучасного соціокультурного стану в Україні показує, що
проблема формування української національної культури сьогодні може бути вирішена різними шляхами. Однією з її визначальних матриць може стати, наприклад, народна релігійна культура, якій властива здібність до саморозвитку, оновлення, актуалізації, до запозичення нових культурних форм.
Функціонуючи як частина соціокультурної системи, що відбиває потреби певних груп суспільства у
самовираженні і самоідентифікації, вона знаходиться у певних зв’язках з іншими підсистемами культури, впливаючи на їх розвиток.
Розглядаючи народну релігійну культуру у цьому ракурсі, важливо з’ясувати низку питань, зокрема: які найбільш оптимальні засоби її функціонування в умовах глобалізації; як поєднати традиційні
цінності з мінливою кон’юнктурою сьогодення; які можливі форми її співіснування з масовою та іншими
субкультурами; що містить у собі інтегроване поняття "суб’єкт української народної релігійної культури", тобто які соціальні групи сьогодні найактивніше включені в процес її створення, зберігання і репродукування. Ці питання, на нашу думку, дуже важливі, позаяк дають змогу наблизиться до
вирішення проблеми виходу України з соціокультурної ентропії.
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МІФОЛОГЕМА ІЄРОГАМІЇ ЯК САКРАЛЬНИЙ СТРИЖЕНЬ
УКРАЇНСЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ
Весільна драма є кульмінаційним моментом життя людини, святом створення нової сім’ї і
за своїм магічно-ритуальним змістом відноситься до ініціацій, обрядів переходу, які включають в
себе таїнство посвяти молоді в доросле життя, матеріально-символічний перехід через смерть,
спілкування з предками і божествами. Наречений і наречена, як головні протагоністи весільного
дійства, втілюють міфологічні і реалістичні риси, а також релікти жертвоприношення, які проявляються в міфологічному оточенні молодих, обрядовому використанні води, оберегів і табу. В
статті висвітлені погляди вчених (М. Сумцова, О. Потебні, Х. Ящуржинського) на роль міфологеми
ієрогамії для розуміння архетипіки української весільної обрядовості.
Ключові слова: ієрогамія, весілля, весільна драма, сакральний шлюб, міфологема, містерія,
ініціація.
Wedding drama is a culmination moment in people’s life. It is the holiday of family creating and as for
its magic and rituals contents it relates to transition rites, which includes secret of youth’s initiating into adult
life, the material and symbolic transition through the death, relation with ancestors and deities. The bridegroom and bride are the main persons of the wedding ceremony. They incarnate mythological and realistic
features, and remains of sacrifice, that evince in mythological fiancée and fiancés` surrounding, rite using of
water, talismans and taboo. Different scientific points of view by M. Sumcov, O. Potebnya, H. Yashchurzhynsky about the problem of parentage and characters of bride and bridegroom’s images, which incarnate many
ancient imagines, are presented in the article.
Key words: Hierosgamos, wedding, wedding drama, bridegroom (fiancé), bride (fiancée), stella semantic, marriage, mythologema, Mysterium Coniunctionis.
Сучасну дослідницьку гуманітарну спільноту, попри все розмаїття її напрямів, парадигм та
методологічних знарядь, об’єднує глибоке переконання, що розкриття, відтворення та розвиток тієї
найважливішої для нас субстанції, що зветься "духом народу", є неможливим без процесу передачі
етнокультурної інформації між поколіннями, що забезпечує спадкоємність самобутності етносу.
Об’єднання людей в рамках своєї культури, передача, збереження за її допомогою етнічної
поведінки, виховання національних і культурних особливостей даного людського колективу – саме ці
властивості дозволили обрядам прожити століття і стати найважливішим елементом народного життя.
Через них відкривається духовне життя нації в її історичному бутті. Особливо це стосується обрядових
дій, масових, всенародних, таких, що часто повторюються, супроводжуючих основні етапи життя людини
(народження, весілля (вінчання) і похорони). Обрядова магічна дія є не просто способом мислення
наших предків, винайденим нашими пращурами засобом впливу на природу та інших людей, а й на
сьогоднішній день звернення до традиційного обряду – це ще і могутній засіб національного виховання,
об’єднання народу в єдиний духовно цілісний організм. Обряд є єдиним і загальнообов’язковим, а отже,
з необхідністю об’єднує всіх членів спільноти: якщо він здійснюється так само, як його здійснювали
діди і прадіди, то він об’єднує народ не тільки географічно, а й історично, утворюючи духовний зв’язок,
що сягає глибини часів, складає єдиний і непорушний каркас життя. Саме у перших обрядах людина
закладала закони свого існування, створювала власний "маговсесвіт", сенси якого були подібні до
могутніх всепороджувальних космічних сил. Прагнення досягти єдності з макрокосмом поступово перетворилося в свідомості людини на пошуки щастя і водночас на бажання керувати оточуючим світом,
створювати навколо себе свій "всесвіт родового буття" (свого "буття-при-роді", тобто природного і
надприродного водночас), отже, бути подібним до Творця всього. А шляхи досягнення цього полягали
в залученні до власних ресурсів сил та сенсів навколишнього світу. Штучне створення ситуації,
містерійна імітація "космічної пра-події" – це перший творчий процес людини, а відтак початок культури
й цивілізації.
Українське весілля як етнокультурний феномен є складовою народної культури, яке зберігає
системно пов’язані між собою всі три ціннісні джерела – доетнічні (архетипні), етнічні й національні,
яскраво розкриваючи дух нації.
Під час роботи над статтею автор спирався на дослідження таких відомих в Україні і за кордоном
авторів, як Л.В.Баженов, В.Балушок, О.В.Бєлової, В.К.Борисенко, Х.К.Вовк, А.П.Гаврищук, І.Денисюк,
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М.К.Дмитренко, Н.І.Здоровега, З.Кузеля, Н.А.Лисюк, А.А.Потебня, О.А.Правдюк, В.Струманський,
М.Ф.Сумцов, П.П.Чубинський, Х.Ящуржинський та ін.
Однак, попри все багатство накопиченого польового досвіду та узагальнюючих емпірію
концептів, традиційне весілля не є невичерпно дослідженим з точки зору його архетипіки, зокрема
функціонування міфологеми ієрогамії в контексті традиційного українського весілля. Ця галузь
української обрядової культури є сферою, що потребує подальшого комплексного культурологічного
дослідження.
Мета дослідження: з’ясувати специфіку української весільної обрядовості з точки зору тих
інваріантних структур міфодосвіду, які ґрунтують собою все різноманіття обрядової конкретики
весільних традицій різних регіонів України. Така мета зумовила й вирішення низки завдань: необхідно
проаналізувати запропоновані попередніми дослідниками концепти стосовно походження та функцій
міфологеми ієрогамії, а також систематизувати форми її маніфестацій.
Український традиційний весільний обряд – це не просто низка ритуалів, а ієрархічно виструнчений ритуальний комплекс. Це продумана система сакральних і соціально-юридичних договорів, які
своєрідно упорядковують світ людини під час одруження на духовному і матеріальному рівнях. І – що
є особливо важливим в контексті нашого дослідження – ця система постає безперечним відлунням
архетипових змістів, задіяних у весільній містерії. Суть такої містерії в тому, що речове, тутешнє,
сьогоднішнє – на якийсь обмежений час і в якійсь мірі – долучається до нематеріального, нетутешнього, вічного і освячується ним. Таке залучення насилу піддається розумовому осягненню, і само по собі
воно парадоксальне і схоже на диво. (Невипадково українська народна мудрість зберегла цей
одвічний подив у прислів’ї: "Чоловік тричі дивний буває: як родиться, жениться і вмирає").
Будь-який ритуал і осмислений акт, що виконується людиною, відтворює міфічний архетип. І
це відтворення припускає скасування профанного часу і перенесення людини до сакрального маговсесвіту, який є "вічним тепер" міфічного часу. "Міф, – каже Еліаде, – повертає людину в позачасову
епоху, яка є, по суті, illud tempus, тобто "передсвітанковий", час – воно ж "райський" час, час поза
історією" [10, 41]. Ми сказали б, що міф занурює нас у зачасся. Кожний, хто здійснює ритуал, виходить
за межі профанного часу і простору. Аналогічно, кожний, хто "імітує" міфологічну модель або навіть
виступає в ролі слухача (а значить, певною мірою, теж учасника) ритуальної рецитації міфу –
вилучається з процесу профанного "становлення" і повертається у так званий Великий Час ( або до
джерела всіх пра-подій).
Місія "зразкової історії", що припала на долю міфу, щоб бути правильно зрозумілою, має розглядатися в контексті прагнення архаїчної людини добиватися конкретного втілення ідеального архетипу, "досвідчено" переживати вічність тут і тепер.
Отже, в певному сенсі весільна містерія, як будь-який міф, виступає своєрідною "космогонією",
оскільки виражає первинну пра-подію, яка постає через сам спосіб своєї маніфестації парадигмою на
все подальші часи. Ця "весільна космогонія" являє собою ієрогамію – священний шлюб, духовне одруження, поєднання архетипових фігур в міфах про відродження. Ієрогамія – це міфологічний мотив,
що відтворює космогонічний акт шлюбу неба і землі (в ритуалі – шлюб царя й жриці, що виступає
втіленням богині-матері). Небо і земля (Уран і Гея, Ранги і Тато в полінезійській міфології тощо) спочатку перебували у шлюбних обіймах, доки не були роз’єднані божеством, що створило простір для
життя богів і людей, – Кроносом (єгипетським Шу, полінезійським богом лісу Тане). Світове дерево
водночас розділяє і сполучає небо і землю – звідси традиційна фалічна символіка світової вісі (тут
можна навести японський міф про божественну пару Йдзанаки і Ідзанамі, її шлюбний обряд полягав в
обходженні світового стовпа). З уявленнями про Священний Шлюб пов’язана символіка дощу – небесних вод, що запліднюють землю, або земну богиню чи жінку (напр., міф про Зевса і Данаю), а також символіка блискавки, що освячує союз Неба і Землі. Міфотему ієрогамії обіграють численні міфи
про небесне весілля місяця і сонця (так звані лунарні міфи, солярні міфи). Ієрогамія – характерний
мотив практично всіх міфів і ритуалів, пов’язаних із смертю та воскресінням богів природи (Анат і Балу, Ісида і Осиріс тощо). Зауважимо, що у трипільській культурі можна знайти фіксовані свідчення обряду шлюбного злиття з божеством, зокрема це статуетки жінок, що сидять на бикоподібних кріслах.
Людська пара ототожнюється з космічною парою. "Я – Небо, ти – Земля" (для цих формул в
ритуалі іноді використовується санскрит – dyaur aham, prthivi tvam) – говорить чоловік. Зачаття стає
творчим актом космічних пропорцій за участю низки богів. Ієрогамія Неба і Землі або Сонця і Місяця
часто розуміється цілком буквально: ut maritus supra feminam in coitione iacet, sic coelum supra terram
("як чоловік простягається над дружиною, так небо тягнеться над землею"). Було б помилкою вважати,
що ця ідея ієрогамії властива лише "архаїчній ментальності": той самий антропоморфізм
використовується і у вельми розвиненому символізмі алхімії, що відноситься до сполучення Сонця і
Місяця, а також в інших випадках coniunctio (союзу між космічними або духовними першоістотами).
Власне, ієрогамія зберігає свій космологічний характер незалежно від різноманітності контекстів, де
вона зустрічається, і від того, наскільки антропоморфними є формули, в яких вона виражається.
За своєю суттю архаїчна ідея космологічного священного шлюбу між Небом і Землею є виразом усезагальності та абсолютності еротичного принципу поєднання, сполучання або спаровування,
що формулюється в термінах шлюбної мови і в рамках формованої нею парно-комплементарної
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шлюбної моделі Світу, отже, міфологема ієрогамії стає проявом загального онтологічного принципу,
істинного і дійсного для всіх світів.
У контексті нашого дослідження видається дуже цікавим, що прихильник східнослов’янської
міфологічної школи О.Потебня у весільному обряді українців насамперед вбачав відбиття саме ідеї
небесного шлюбу – ієрогамії. Потебня доводив, що людське весілля часто уособлюється в образах
весілля небесного, де шлюб беруть небесні світила і явища природи. Космічна ж природа наречених
проявляється у порівнянні їх зі світилами, зокрема, сонцем, місяцем та зірками, а також у змалюванні
світил як їх звичного оточення, їх безпосередній участі у людському весіллі та наявності астральних
зображень на весільних атрибутах, скажімо, на короваї чи рушниках. Батьків, братів та сестер дівчини
також порівнювали із небесними світилами, тваринами і пташками, вважаючи наречену "родичкою"
всього живого.
У своїй статті "Переправа через воду як уявлення шлюбу" вчений доводив, що "земний шлюб,
перенесений давньою людиною на небо, приписаний богам і послугував, відтак, поясненням відомих
відносин між явищами природи; у свою чергу, шлюб небесний став поясненням земного шлюбу" [7,
362]. Земних наречених Потебня розглядав як уособлення небесних, тому що "наречений і наречена
залишають свої небесні житла, щоб утілитися на землі" [7, 370]. А оскільки їх шлях на землю пролягає
"по небу чи по морю, але небо є море чи річка з перекинутим через неї містком або без нього, то наречений і наречена бредуть чи переїжджають через річку, переходять через міст та ін." [7, 415]. Цей
первинний образ переправи дожив у піснях і повір’ях аж до нашого часу, але із деякими змінами.
О. Потебня доводить наявність міфічного первообразу здатністю наречених до метаморфоз, а також
присутністю на весіллі та участю у ньому богів, в тому числі у зооморфній подобі. Свідчення
міфологічного первообразу – це також наявність міфологем шляху й переправи, неба-ріки, неба-моста.
Взійди, ясний місяцю, з-за чорної хмари,
Забирайся, Марися, забирайся з нами.
Як же я маю з вами ся забирати, –
Маю я батенька, як ясного місяченька,
Маю я матінку, як ясну зореньку;
Маю я три батеньки, як три місяченьки;
Маю я три сестроньки, як три зороньки.
Жаль же мені їх від’їхати [2, 320].
Багато вчених, досліджуючи весільний обряд, звертали увагу на астральну природу образів
нареченої та нареченого. Наприклад, М. Сумцов у праці "О свадебных обрядах, преимущественно
руських" 1881р. розглядає відображення різних історичних форм шлюбу у весільній драмі, а також, у
контексті міфологічної школи, уявлення про священний шлюб світил або божества-громовика і
хмарної діви на фоні слов’янських та індоєвропейських паралелей [8, 135-296]. Вчений підкреслює
відображення рис "небесного шлюбу" у шлюбі людському, зокрема: громоносність і світлосяйність молодят, міфічне оточення нареченої, магічність її атрибутів, наявність їх солярної, лунарної та
астральної символіки, релікти жертвопринесення, обрядового використання води, табу, обереги та ін.
Головну особливість українського весілля дослідник знову ж таки вбачає в ідеї священного
шлюбу. Вчений вважає, що "із зародження особистого шлюбу, як певної форми поєднання двох статей, виникло вірування в подружні зв’язки неба і землі, сонця і землі, сонця і місяця, місяця і вечірньої
зорі, при цьому сонце і місяць мають у собі відлуння комунального шлюбу, вони є не тільки чоловіком і
жінкою, а й братом і сестрою..., або виступають виключно подружжям" [8, 125]. Саме тому Боги постають розпорядниками у людському весільному обряді. Вони зазвичай присутні на весіллі, що
відображується у рисах символіки та атрибутики дійства. Небесні світила, зокрема сонце, місяць і
вечірня зоря, видають дівчину заміж, наділяють її щастям-долею, вони можуть готувати придане й
споряджати молодих під вінець.
Х. Ящуржинський у праці "Ліричні малоросійські пісні" (1880 р.) підходив до розгляду весільної
драми переважно з позицій соціологічної теорії. Він звернув увагу на те, що в українських весільних
піснях існує глибокий пласт, який відображає первісні уявлення наших пращурів [11, 114]. Міфологічними
істотами-покровителями шлюбу вчений вважав Сонце-Ярило, а його символікою – коло, колесо, хороводи, ходіння навколо джерела, дерева, стола, діжі. Сюди ж зараховує і Громовика, бо, на його думку,
грому та хмарам приписувалася весільна семантика, тобто образів нареченого і нареченої, а дощу –
значення "виверження" сім’я. Ящуржинський відзначив і наявність у весільній обрядовості символіки
місяця й зорі, землі й вітру, вогню й води, звірів і птахів. Шлюб розглядався дослідником як Суд Божий,
звідки й взяли початок такі російські слова, як "судьба" та "суджений" [11, 254].
Весілля, як кульмінаційний момент людського життя, належить до ініціальних обрядів, що
включає матеріально-символічний перехід крізь смерть і спілкування з предками та божествами, а також
є таїнством посвяти молоді у доросле життя. Відповідно, як дійсна ініціація, сюжет весільної драми
вбирає у себе мотиви далекої подорожі, долання труднощів і перешкод, випробування і новонародження на шляху здобуття нареченої.
Ось молода вирушає в далеку подорож до чужої країни і співає:
Не була я вдома на своїх заручинах, за Дунаєм була [2, 45].
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Тут, як бачимо, відбувається зав’язка містерійного сюжету, коли дівчина переходить межі
сакрального простору:
Через сінечки, через сад пішла Натуся в виноград.
Знайти дівчину вдається лише її майбутньому чоловікові:
Батько пішов – не знайшов, матінка пішла – не знайшла,
Іванко пішов та й знайшов, взяв за руку та й пішов [2, 61].
Передумовою виходу за межі людського світу може бути заборона переходу та її порушення:
Не йди, не йди до броду по воду, да не слухай голубоньків [2, 35],
а також вигнання дівчини і її власне бажання піти:
У долину по калину, а за гори по ягоди; на крутую гору за хвіялочками [2, 83].
У весільній подорожі на молоду чекає ряд перешкод. Як і наречений, дівчина має пройти крізь
воду, темний ліс, а деколи крізь вогонь.
Просторовим ядром чужої країни у весільних піснях може виступати сад, у якому під час
передшлюбної подорожі блукає молода:
Поза садом дорога до самого порога;
Поза садом стежечка до мого сердечка [6, 54],
Ой пойду я блукати, свого роду шукати [6, 56].
Кульмінацією жіночої частини весілля є посад дівчини, який пов’язаний з уявленнями про тимчасову її смерть. Саме тому, пісні, що виконуються у цей час, сумні і спонукають до плачу. В них
оплакується втрачене дівоцтво, змальовується прощання дівчини зі своєю оселею, одягом і, навіть, з
усім білим світом. Семантика смерті пов’язана також і з водою, до якої дівчина потрапляє, блукаючи
чужою країною:
Кажуть плисти мені через річеньку,
Бистренькую і глибокую –
Чи мнє плисти, чи мнє брести,
Чи мнє в нєй утопитися? [6, 60].
Уявлення про символічну смерть молодої проявляється також у її ізоляції – покриванням
весільною наміткою.
У першій половині весільного дійства нареченій притаманна символіка мертвої царівни чи
царівни-Несміяни. Подеколи їй забороняють будь-які самостійні дії. Молоду зачісують, одягають і взувають, виводять під руки подружки, не допускаючи її самостійної роботи. Не дозволяють дівчині виконувати і повсякденну роботу, а в певні моменти, навіть рухатися. Так, у момент прибуття весільного
поїзду молода, "починаючи зі входу старостів до хати, сидить на посаді, схилившись на стіл" [3, 163],
що є уособленням жертовної символіки. І тільки молодий "скидає з неї намітку, зводить, часом не без
значного зусилля, її голову од столу та нарешті цілує її".
Як свідчать весільні пісні, дівчині заборонялось інколи навіть розмовляти. Німота фіксувалась і
в ритуалі, адже, як пише Хв. Вовк, "вона не повинна ні слова говорити" [3, 169]. Молодій не дозволялося сміятися чи посміхатися, натомість вона мала плакати:
Між пишними дружечками умивається слізочками [2, 304].
У чоловічій частині весілля розігрується міфологема весільної подорожі. Тут простежується
наявність мотивів збирання дружини, виряджання у далеку подорож, боротьба з охоронцями дівчини,
впізнання молодої, порятунок її, перехід через вогонь і воду. Сакральне перевтілення героїв дійства
відбивається у багатьох весільних символах, які зумовлюють цей соціально-просторовий перехід і аргументують загалом категорії життя і смерті.
Шлях до нареченої простягався крізь ліс, болото або за Дунай. Окрім перешкод на рівні
містерії на парубка чекали ще й ритуальні перейми, які влаштовувалися вже біля будинку молодої,
навмисно перегороджуючи дорогу колодами або ставили стіл із горілкою, який треба було подолати за
допомогою викупу.
Парубок, збираючись до нареченої, розуміє, що попереду на нього чекає небезпечна путь, яка
простягається у вигляді непрохідного простору – лісу, гір, полів, рік, морів й вогню.
Боже, боже, де я іду, чи по жону, чи по біду [2, 358].
Потрапивши до молодої, герой-наречений забирає її із собою, після чого постає інше завдання
– вивезти дівчину із потойбічного царства. По дорозі додому молодим доводиться долати вогняноводні рубежі. Просування крізь межі чарівного простору ототожнюється із перетинанням кордонів між
світом живих і царством мертвих. У весільних піснях це зображується як перехід по хисткому місточку,
який будують родичі дівчини або вона сама:
Молода Галя да помости ламає.
Положила помости з калинової трости,
то з рути, то з м’яти до самої хати [2, 381].
Цей перехід між двома світами ускладнюється ще й переслідуваннями з потойбіччя,
пов’язаними із віруваннями у чаклунів. Саме тому, існувала традиція охорони молодої: хату нареченої
обкладали солом’яними стовбурами, які горіли всю ніч, а бояри несли варту коло хати [3, 109].
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Проходження через "тісні брами", через "голкове вушко", між "дотичними скелями" тощо завжди має на увазі семіотичну структуру пари протилежностей (добро і зло, ніч і день, високе і низьке
тощо). Конфлікт між двома вимірами світу являє собою водночас вираження полярної структури нашої
душі, котра, як і будь-яка інша енергетична система, залежить від напруження між протилежними полюсами. Єдність нашої психічної природи знаходиться всередині, як жива єдність водограю виникає у
динамічному зв’язку між верхом і низом.
"У цьому сенсі, – підкреслює Мірча Еліаде, – справедливо буде сказати, що міфи "пошуку" та
ініціації "випробувань" розкривають, в пластичній або драматичній формі, дійсний акт, за допомогою
якого дух виходить за межі Космосу, обумовленого, поляризованого і фрагментарного, щоб повернутися до фундаментальної єдності, що існувала до створення" [10, 233]. Випробування треба витримати, антагонізм світу треба подолати, ескалацію напруження між полюсами буття вгамувати – тільки так
можна досягти того стану, що являється метою весільної ініціації: "парадоксальну "модальність" виходу за межі полярності" (К. К. Восс). Тільки так стає можливим фінальне поєднання протагоністів
весільної драми.
Зауважимо, що наречені вважалися істотами надзвичайно вразливими до сторонніх впливів,
через що їх захищали різними оберегами, вкладали в одяг і взуття певні металеві предмети, монети,
часник, різне зілля тощо. Молодим слід було уникати контактів з іншими предметами. Примовкизамовляння та магічні дії весільного дружка або свата чи свахи, як наприклад, розмахування завивайлом над головами наречених і гостей, розцінювалися як сакральні захисні дії. Молодий та молода
уявлялися небезпечними для всіх людей і навіть один для одного. Наречена мала подарувати своєму
судженому вишивану хустку, яка відігравала значну роль у весільному дійстві – давала можливість
молодому дістатися до своєї дівчини. Під час обряду до наречених ніхто не мав права доторкатися,
крім старшого боярина, бо вважалося, що "руки попече". Саме тому він обгортав руки тканиною, а
наречені використовували для цього весільну хустку, бо так само не могли торкатися голіруч інших
людей та предметів, і навіть один одного. Особливо небезпечним уявлявся одяг нареченої, тому його
знімали тільки батьки або за допомогою гострих металевих знарядь чи холодної зброї.
Вважалося, що наречена володіла чудодійною силою певного роду, що проявилося у ритуалах
контагіозної магії. Молода могла передавати свою позитивну магічну енергію через одяг та різні речі,
якими вона користувалася. Тому її дружки, неодружені дівчата, намагалися одна поперед одної сісти
на лавку чи на подушку, з якої встала наречена, і, звісно ж, ухопити її вінок або стрічки. У піснях досить часто згадується про передачу молодим дівчатам атрибутів нареченої, зокрема вінка:
Оно сьогодні до вечора поноси, увечері дружечці отдаси
або:
Здіймай, Васюню, биндочки та діли між свої дружечки.
Нате вам, дружечки, отсей знак, суди, боже, дочекати і вам так [2, 204].
Отже, під час весільної драми відбувається велике таїнство посвяти молоді у доросле життя. У
міфологічному контексті яскраво зображується символічна смерть дівчини, тимчасове перебування її
у потойбічному царстві, після чого відбувається переродження та народження у новому стані. У свою
чергу, хлопець, подолавши перешкоди і здобувши наречену, повертається з потойбічного світу вже у
статусі чоловіка. Як бачимо, семантика образів молодих містить у собі певні реалістичні та міфологічні
риси, що виявляється у магічності та здатності до перетворення нареченої та нареченого, їх солярній
та лунарій символіці, а також у реліктах жертвопринесення, які наявні у ініціальній основі шлюбного
ритуалу, включаючи матеріально-символічний перехід крізь смерть і спілкування з предками чи божествами.
Отже, мiфологiчний субстрат весільного обряду – теогамiчний, його основою є мiфологема
священного шлюбу, що й "зумовлює, – за влучним виразом Н.А. Лисюк, – його мiстерiйнiсть, нерозривне поєднання Ероса i Танатоса в ідеї безсмертя роду людського".
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ДЕКОНСТРУКЦІЯ ІДЕЇ ЦЕНТРУ В ПОСТМОДЕРНІЙ КУЛЬТУРІ
У статті досліджується деконструкція ідеї центру в постмодерній культурі. Аналізуються
погляди філософів постмодерністів на проблему симулякру як наслідку зникнення ідеї центру.
Особлива увага приділяється концепції Ж. Бодрійяра.
Ключові слова: символ, симулякр, центр, постмодерн, знак, первообраз.
The deconstruction of the center idea in postmodern culture is stydied in the article. The views of
postmodern philosophers about the problem of simulacrum as consequence of the center’s idea dissapearance are analyzed. Particularly the attention focusses on the conception of J. Baudrillard.
Key words: symbol, sign, simulacrum, center, postmodern, prototype.
Постмодернізм ще у 60-70-ті роки ХХ ст. констатував втрату західною цивілізацією
світоглядних метанаративів і сумнозвісну деконструкцію "тео-телео-фало-логоцентризму" (Ж.Дерріда),
оголосивши "різомність" світу і втрату будь-якої ієрархічності цінностей. Доба постмодерну створила
небезпечний прецедент в історії людства, коли вперше за всю його багатотисячну історію
світосприйняття та взагалі людська екзистенція опинилися без смислового центру. Замість нього
утворився "екзистенційний вакуум" (В. Франкл), на місці якого постали химерні новоутворення, "симулякри" (Ж. Бодрійяр). Гедоністичні ідеї, антигуманізм, цинізм, безпринципність – все це є наслідками
принципу сумніву, що був покладений в основу нашого європейського світогляду та ментальності.
Втрата всезагальних та універсальних канонів, критеріїв, норм в усіх сферах нашої діяльності
(політичній, моральній, естетичній, духовній тощо) зумовлена саме втратою світоглядного центру, на
якому вони мають ґрунтуватися. Тому стає зрозумілим, чому більшість філософів постмодерністів так
чи інакше торкаються цієї актуальної для сьогодення теми. На нашу думку, вкрай важливо
проаналізувати ці погляди та зробити висновки.
Філософи, які займалися проблемою зникнення смислового центру та симулятивною
реальністю доби постмодерну: Ж. Бодрійяр, Ж. Дерріда, М. Епштейн, М. Фуко, Ч. Дженкс, А. Дугін,
А. Генніс та ін.
У праці "Мова архітектури постмодерну" Чарльз Дженкс зазначає, що у добу постмодерну
відбувається повернення до відсутнього центра. Архітектурний ансамбль або витвір мистецтв
виконується таким чином, що всі елементи згруповані навколо єдиного центра, але місце цього центра –
порожнеча [15, 67].
З цього приводу А. Дугін у праці "Руська річ" зазначає: "Класична раціональність" відмовляється
від авторитарної домінації й залишає центральне місце. Але при цьому ставиться одна умова – це
місце повинне залишатися порожнім і надалі" [5, 260]. За Дугіним, відбувається подія колосальної
значимості – активний постмодерн, постмодерн як альтернатива, як подолання, як інше, ніж модерн,
виявляє відсутність історичного виміру, втрачає онтологічну й гносеологічну змістовність, розчиняється
пасивним постмодерном (постісторією, постіндустріальним суспільством), трансформується в примару,
стає фрагментом складного ланцюга одного з випадкових "важких ансамблів". Замість справжнього
ірраціонального хаосу наступає імітаційний хаос, "помилкове безладдя", "фіктивна імітаційна воля" [5, 261].
На думку Дугіна, активний постмодернізм – радикальна антитеза постісторії, активне розчинення існуючої системи, гучне й переможне ствердження порожнечі її центру. Ця порожнеча замість
того, щоб залишатися поверхневою, що претендує на вічність, може відкритися і виникне бездонна
вирва онтологічного знищення. Активний постмодернізм стане реальністю лише у тому випадку, якщо
сучасний світ провалиться в порожнечу ("воронку" – рос.) свого власного центру, буде на ділі з'їдений
пробудженим хаосом. На місце "позитивного заперечення" вічної тупикової еволюції пасивного постмодерну, постісторії прийде єдине й унікальне [5, 264]. Можна припустити, що це буде той втрачений
первообраз традиційного суспільства, так би мовити його "друге пришестя".

© Михалевич В. В., 2009

59

Культурологія
Культурологія

Михалевич
Овчарук В.
О. В.
В.

Отже, в постмодерні замість первообразу (екзистенційного центру) утворився "екзистенційний
вакуум", а на місці символів, які його символізують, постали химерні новоутворення, "симулякри".
Спробуємо проаналізувати дану ситуацію за допомогою теорій вищезгаданих філософів постмодерністів.
Дослідник постмодерну М. Епштейн у праці "Інформаційний вибух і травма постмодерну"
стверджує: "Постмодернізм – культура легких і швидких торкань, на відміну від модернізму, де діяла
фігура буравлення, проникання всередину, висадження поверхні. Тому категорія реальності, як і всякий вимір у глибину, виявляється відкинутою – адже вона припускає відмінність реальності від образа,
від знакової системи. Постмодерна культура задовольняється світом симулякрів, слідів, що означають
і приймає їх такими, які вони є, не намагаючись добратися до означуваних. Усе сприймається як цитата, як умовність, за якої не можна відшукати ніяких джерел, початків, походження" [13, 27].
На думку М. Епштейна, реальність під час постмодерну не просто відчужується, упредметнюється
або стає нісенітною – вона зникає, а разом з нею зникає й загальний субстрат людського досвіду,
заміняючись безліччю знаків довільних і відносних картин світу – симулякрів [9, 104]. Ефект розчинення
реальності відбувається завдяки тому, що у світі постмодерну одна реальність "переходить в іншу".
Відбувається це всюди – на вітринах, екранах, трибунах і платівках, у газетах і книгах, у тих нескінченних
деталях, які творять навколишнє [4, 148]. Реальністю стають "симулякри". Ситуація, коли копія передує
оригіналу (тому, що є кращою за нього), означає, що статус справжності переходить до екранів, до
штучного. Повідомлення є важливішим за подію. Знання є первинним, тіла речі вторинними [7, 140].
Сучасний дослідник постмодерну А. Геніс зазначає: "Світ постмодерну розрахований на однакових людей, із простими потребами, які задовольняються конвеєром. Завдяки цьому, сучасне життя
придбало специфічну якість – дешевизну. Автоматизація охопила всі сфери – побут, дозвілля, туризм,
кухню, секс. Усе складається з готових, фабричного виготовлення блоків, як телевізор, або комп'ютер.
Навіть лагодити нічого не треба – тільки міняти. Конвеєрність життя призводить до того, що
забезпечує багато дешевих способів різноманітити життя. У реальності вибір цей багато в чому мнимий, обмежений, бідність якого приховують (маскують) симулякри" [4, 69]. Тому сучасна людина повинна побоюватися прийняти неіснуюче, мерехтливо-потенційне за актуальне. Якщо ми попадемося в
цю пастку, то непомітно суспільство спектаклю, постісторія, пасивний постмодернізм поглине нас самих, перетворивши у рекламну екстравагантну пародію, у постмодерністський двозначний, синкопований, що зсковзує штамп.
Інший представник постмодерністського напрямку М. Фуко, аналізуючи втрату справжнього
символізму в епоху постмодерну, пише: "Основоположні ті коди будь-якої культури, що керують її мовою, її схемами сприйняття, її обмінами, її формами вираження й відтворення, її цінностями, ієрархією
її практик, відразу ж визначають для кожної людини емпіричні порядки, з якими вона буде мати справу
й у яких буде орієнтуватися" [12, 31]. Замість цього у добу постмодерну спостерігається втрата всезагальних та універсальних канонів, критеріїв, норм в усіх сферах нашої діяльності (політичній,
моральній, естетичній, духовній тощо), яка зумовлена саме втратою світоглядного центру, на якому
вони мають ґрунтуватися, і символів, які вказували на цей центр (первообраз).
Філософ постмодерністської школи Ж. Дерріда визначає сутність проблеми раціоналізму, якій
він назвав "філософією логосу і голосу". За його аргументацією, сьогодні "живе символічне слово"
втратило культуротворче значення, оскільки сучасна людина переживає реальність на основі
візуальних образів та "мертвих слів". Якщо вести розмову про сучасні засоби комунікації, більшість
телерадіопередач, то слід констатувати, що вони створювалися на підставі написання сценаріїв, перезапису, коректури та цензурних правок. Слово, тим самим, втратило "справжню живу емоційність",
стало мертвим, перетворилося на інформацію. Воно не хвилює, не надихає на героїчні вчинки, його
можна почути і забути, а тому теж перетворилося на симулякр.
Ґрунтовний аналіз постмодерну та проблеми симулякру дає філософія французький філософ
Ж. Бодрійяр.
Світова цивілізація, згідно з концепцією Бодрійяра, перейшла "мертву точку", "мертвий центр,
в якому кожна система перетинає невловну межу реверсивності, суперечності та сумніву і набуває рис
несуперечності, екзальтованої співвіднесеності, екстатичності", тобто таку точку, поза якою помноження "нового", "оригінального" стає неконтрольованим процесом і абсолютно випереджає всі спроби
структурувати його.
Саме через експансію сучасних засобів масової інформації та комп'ютерної техніки ми фактично втратили можливість опрацьовувати інформацію. Відношення кількості інформації, що надходить, до інформації, котру індивід може "поглинути", за зростання чисельника у напрямі до
нескінченності і за зменшення знаменника практично до нуля, втрачає сенс, а отже, людство взагалі
нездатне сприймати інформативне поле, джерелом якого є [8, 16].
Бодрійяр бачить сучасну цивілізацію крізь метафору "ракової клітини", виняткова
життєздатність якої (її надзвичайно важко знищити) спрямована лише на руйнацію всього організму і
себе самої. Тут немає виходу, це лише "горизонтальна ера подій без наслідків, останній акт, спроектований самою природою в передсмаку пародії" [8, 17].
У праці "Прозорість Зла" Бодрійяр зазначає: "Людство в епоху постмодерну пройшло всіма
шляхами виробництва предметів, символів, послань, ідеологій, насолод. Життя сучасної людини
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відбувається в постійному відтворенні ідеалів, фантазмів, образів, мріянь. Люди марно намагаються
породити якесь життя крім того, яке вже існує… Написано й поширено стільки знаків і повідомлень, що
вони ніколи не будуть прочитані" [2, 7, 8, 49]. Так відбувається зникнення культури через її перенасичення.
У постіндустріальному суспільстві не існує відповідності будь чому. Цінність поширюється у
всіх напрямках, без будь-якої логіки. Немає більше самого закону цінності. Є лише метастази цінності,
які залежать від волі випадку. Цей стан – є наслідок загубленого центру ще в модерні, бо центр тримав ієрархію цінностей. Немає центру – німа на що рівнятися. Також, у світі постмодерну зникає метафора, тому що для існування метафори необхідне існування диференційованого поля й помітних
предметів. Усе зливається в універсальному процесі. Відбувається зараження всіх категорій, заміна
однієї сфери іншою, змішання жанрів... Це можна охарактеризувати, так: сексуальність стає
транссексуальністю, естетика – трансестетикою, економіка – трансекономікою. Це поширюється на всі
області людської діяльності: науку, мистецтво, спорт і т.д. Як пише Ж. Бодрійяр : "Все сексуальне, все
політичне, все естетичне" [2, 16]. Такий процес остаточно призводить до трансмутації всіх цінностей .
Ж. Бодрійяр, характеризує постіндустріальну цивілізацію як "самоперенасичення". Такий стан
заперечує "незвичність" чи "несправжність". Це стан, коли "немає більше вистави, ні сцени, ні театру,
ні ілюзії, коли все негайно стає прозорим, видимим, демонструється в невідрегульованому, різкому
світлі інформації та комунікації". Тут кожен ефект вже є звичним, а кожна ілюзія справжньою [8, 32].
Інформаційне перенапруження збільшується (десятки телеканалів, мережі FM станцій, газети, журнали, електронні видання.) – загальний діагноз для людей кінця XX початку XXI століття. Але отримування інформації ще не означає оволодіння нею, в кращому разі ми "ті, що мають доступ до
інформації", але ми все ще "непоінформовані". Епоха перенапруження, над можливостей веде до стану непевності. Філософ говорить про зникнення мети пошуку, небезпеку можливостей, цю своєрідну
"смерть через над присутність". Це відбулося, коли на початку двадцятого століття наука визнала, що
будь-які засоби мікроскопічного спостереження провокують таку нестабільність об'єкта, що знання про
нього стають непевними. Це вже революція, бо таким чином заперечується не лише конвенційна
гіпотеза про об'єктивність реальності та науки Нового часу, але полишається сам принцип експериментування. Ставкою при цьому виступала певність, замість неї встановлено нову конвенцію
непевності. Непевність тепер є станом глобальним. Це вже сумнів у самій доцільності того чи іншого
"дослідження" чи методу пошуку, за допомогою якого це дослідження проводиться; це непевність мети (недоцільність чи й безцільність експерименту) за умови, що він не гарантує знання абсолютного
результату. Ми втрачаємо не лише особисту надію "знайти" і "знати", а й переконаність у тому, що ще
може існувати той, хто здатен синтезувати в одному висновку здобутий нами матеріал. Здається,
ніхто не володітиме остаточним результатом – модерного авторитету (особистості, яка виступала
центром) більше не існуватиме.
Бодрійяр підкреслює: "У постмодерні символи, речі, знаки, дії звільняються від своїх ідей і
концепцій, від сутності й цінності, від походження й призначення, вони вступають на шлях
нескінченного самовідтворення. Все суще продовжує функціонувати, тоді як сенс існування давно
зник. Наприклад, ідея прогресу зникла, але прогрес триває, ідея багатства, що припускає виробництво, зникла, але виробництво здійснюється. Наслідки такого розпаду фатальні. Бо будь-яка річ, що
втрачає свою сутність, поринає в хаос і губиться в ньому" [2, 11-12]. Це стан, в якому множинність
породжує непевність і, далі, – відсутність, а сумірне з цим нове і найновіше, оригінальне і ще
оригінальніше, автентичне і вивірено автентичне обертаються якраз відсутністю нового, оригінального
та автентичного. Бодрійяр, узагальнюючи, називає його "формою екстазу": "Екстаз – це якість, притаманна кожному тілу, що розгортається, аж доки губить весь сенс і надалі виблискує лише своєю чистою та пустою формою" (симуляцією) [8, 14-15].
Творення симулякру і зникання сутності стає в Бодрійяра ключем до всіх процесів сучасної
цивілізації: наукова надточність вбиває певність, потужна інформативність вбиває поінформованість,
доскіплива історичність знищує історію, а вкрай майстерна літературність – літературу. Це і є наслідок
перенапруги, "фатальна стратегія", стратегія, з якої немає виходу. Перенапружений світ втрачає себе.
Хто стежить за модою, втрачає поняття про "красиве" (адже будь-який фасон може бути "в моді");
реклама вбиває товар. Справжні об'єкти замінює симуляція, вони просто зникають "в чистій та пустій
формі" фірмового знаку [8, 14-15]. Такий "знак", знак половинчастий, форма без змісту, внаслідок
непомірної множинності змістів, означник без означуваного, бо неможливо віднайти адекватне означуване за адекватності всіх пропонованих, Бодрійяр називає симулякром. Згідно з концепцією французького теоретика на сучасному рівні розвитку людської цивілізації світ складається тільки з
симулякрів, які є самореферентними знаками, тобто означають лише самих себе безвідносно до
дійсності. За Ж. Бодрійяром: "Симулякр – це не те, що приховує собою істину, – це істина, яка
приховує, що її нема. Симулякр є істина". Симулякр не володіє власним змістовним ядром, – він
уявляє з себе порожню форму, що "натягається" на будь-які конфігурації [3, 9-19]. Тому симулякр не
потрібує смислового центру, він поширюється звідусюди і пронизує все без виключення.
Бодрійяр, стверджує, що ера знаків-симулякрів починається разом з епохою Відродження, коли коди отримують самостійність від референтів. Ця самостійність стає повною у кінці XX ст., особли-

61

Культурологія
Культурологія

Михалевич
Овчарук В.
О. В.
В.

во в науці. У результаті цього стрій архаїчного суспільства (Античність, Середньовіччя), для якого було характерним безпосередній символічний обмін, розпадається. Соціальна історія людства стає
історією витіснення смерті. Сучасний світ складається з моделей і симулякрів (замість символів), що
не володіють ніякими референтами. Моделі і симулякри не основані ні на якої іншої "реальності", крім
особистої, яка уявляє собою світ саморефентних знаків. Симуляція, видаючи відсутність за присутність,
одночасно змішує усю різницю реального і уявленого. Таким чином моделювання та кодування знання, створення прикрашених зовнішнім блиском моделей та іміджів, які насильно розповсюджуються
сьогодні в суспільстві через "мас-медіа", є єдиними конструктивами суспільства, що зневірилося в
цінностях модерну [10, 121].
Симулякр, за Бодрійяром, твориться у процесі "екстатичного продукування"; це наслідок перенапруження системи, що веде до хаосу несистемності. Супердосконалість знаку руйнує звичайний
знак, гіпертрофія означника девальвує означуване; далі існування цього "знаку" можливе лише в
якості половинчастого симулякра [8, 57]. Отже, основною ознакою постмодерну є універсальне поширення "симулякрів".
У роботі "Символічний обмін і смерть" Ж. Бодрійяр пропонує історичну схему "трьох порядків"
симулякрів, які змінюють один одного у новоєвропейській цивілізації починаючи з Відродження до нашого часу: "підробка – виробництво – симуляція". У цій схемі можна помітити асиметрію, пов'язану з
неоднорідністю об'єктів, які стають "моделями" для симулякрів: якщо підробка й виробництво стосуються матеріальних речей (цінностей), то симуляція застосовується до процесів або символічних сутностей (структур). Якщо на стадії "підробки" й "виробництва" речові симулякри створювалися шляхом
копіювання реально існуючих зразків, то на стадії "симуляції" зразків фактично немає. У цьому випадку наслідок виникає раніше причини. Наприклад, комерційний кредит [3, 9-17]. Кожний новий порядок
симулякрів підкоряє попередній. Подібно до того, як підробка була поставлена в серійне виробництво,
так і весь порядок виробництва зараз обертається операційною симуляцією [3, 124]. Чи у праці "Дзеркало виробництва" де Бодрійяр чітко показує, як новоєвропейський знак проходить чотири стадії розвитку: "Перша – відображення деякої глибинної реальності; друга – маскування і викривлення цієї
реальності; третя – маскування відсутності всякої глибинної реальності (маскування під символи);
четверта – втрата будь-якого зв’язку з реальністю, перехід зі строю видимості в стрій симуляції (порожнеча, віртуальна реальність)" [11, 44-45]. Якщо будь-які знаки Нового часу були захищені змістом,
який забезпечував їм повну ясність, то у постмодерні відбувається перехід від обмеженого числа
знаків до масового поширення знаків-симулякрів відповідно до попиту. Цей помножений знак
підробляється (симулює) під знак оригінал, але через поширене вживання губить свій зміст. Таким чином основні симулякри переходять із світу природних законів у світ сил і силових напруг (Новий час), а
сьогодні – у світ структур і бінарних опозицій (постмодерн). Такі симулякри третього порядку в
постіндустріальну суспільстві, де головує бінарна система, з якої виводиться все суще, такий статус
знака, де закінчується сигніфікація і виникає симуляція. Бодрійяр дає цьому таку характеристику:
"Постіндустріальний знак виражає тільки заможність, загальнодоступність, намагається видати свій
зв'язок з реальним світом… Цей знак перетворюється на симулякр, бо симулює неіснуючу реальність.
Наприклад, численні копії особи Мерилін Монро в картинах поп-артиста Енді Уорхола уявляють з себе
одночасно й смерть оригіналу й кінець репрезентації як такого. Або трагічні вежі "близнюки" WTC
(Світовий торгівельний центр) уявляли зримий знак-симулякр того, що система замкнута в
дублюванні, копіюванні… Всі трансцендентні цільові настанови зводяться до показу електронного
табло, і знову виникає ілюзія єдності світу" [3, 115, 127, 129, 146].
Треба зауважити, що постмодерн намагається переписати дискретно-знакове бачення світу в
символічно-симулятивне. Цей вихід на якісно-нову раціональність полягає не в заміні знаків символами,
а їх в симуляційній узгодженості. Це проба постмодерну симулякрами адаптувати організм культури
до нових умов, забезпечити його життєздатність для прийняття та осмислення нового культурного
матеріалу [6, 72]. Із цього випливає, що симулякри маскуються під символи, що призводить до плутанини
реальності духовної (символічної) та матеріальної (знакової), а зараз вже віртуальної (симуляційної).
Завдяки цьому, виникає симуляційний символізм епохи постмодерну. Він уявляє з себе різноманітне
явище, він пронизує різні типи пізнання, властивий цілому ряду різних форм, моделей людської
діяльності – взагалі характеризується поліфункціональністю (телебачення, реклама, Інтернет, секс,
література, мистецтво, мода, місто) [1, 3].
На відміну від симулякра, символ має органічну природу. Символ це насіння змісту, що
проростає в нашій свідомості. Символи неадекватні самі собі, тому що, як усе живе, вони безперестанно
змінюються. Створити символ – значить звернути річ у процес і тим урятувати її від повторення, що
спостерігається з симулякром.
Постіндустріальна культура, яка переситилася самоповторюваним мистецтвом, шукає вихід із
дзеркального лабіринту симулякрів. Ці копії без оригіналів, як комп'ютерний вірус заповнюють собою
простір культури безконтрольно, що розмножуються образами. Ж. Бодрійяр пропонує свій рецепт
звільнення від симулякрів: "Щоб звільнитися від влади симулякрів, на зміну копіям без оригіналу
повинні прийти оригінали без копій. Постіндустріальну унікальність не слід плутати з музейним рари-
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тетом, що саме легко піддається фальсифікації. Тут треба говорити про первісну оригінальність, що
перешкоджає тиражуванню" [14, 99].
Висновки. Нами з’ясовано, що постмодерн є завершальною стадією модерну, тому що він
логічно продовжує, хоча й у вкрай загостреному вигляді, основні світоглядні засади модерну і
передусім – принцип сумніву, який згодом переростає в невпевненість. В епоху постмодерну руйнація
ієрархії цінностей, розчарування в людському авторитеті і можливостях, глобальних ідеях і прогресі
знімають з людини (людського розуму) значення символічного духовного центру. Настає "епоха
цинічного розуму". Центр вже не знаходить місця як у духовному, так і у фізичному світі. Він
перетворюється на порожнечу. Якщо немає центру, який у традиційному світосприйнятті був первообразом (ідеалом), зникає і символ, оскільки символічне потребує наявності трансцендентних цінностей,
що перевищують горизонт "життєвого світу". Символам вже нічого символізувати і ні до чого
відсилати. Відповідно, зникає сфера ідеального і символічного. Наступає перевиробництво символів,
їх "девальвація", відрив означаючого від означуваного. Символи деградують у симулякри, оманливі
псевдо-символи, що не мають власної референції. В добу постмодерну відбувається всезагальна
псевдо-символізація та псевдо-естетизація. Доведено, що на відміну від симулякру, який є штучним,
символ має органічну природу, це "насіння змісту", що проростає в нашій свідомості. Символ завжди
відсилає до свого первообразу-оригіналу. Симулякри відсилають в "нікуди", у порожнечу, яка замінила
центр всесвіту. Вони позначають перевернуту ієрархічність, коли копія є важливішою за оригінал. Все
це зумовлено втратою ідеї центру, екстраполяцією декартівської системи координат з нулем у центрі
на всю культурну парадигму в цілому. Отже, сьогодні є вкрай необхідним повернути у "життєвий світ"
дезорієнтованої людини втрачену логоцентричність, звернути її увагу на необхідність наповнення
екзистенційної порожнечі метафізичним смислом.
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This article is devoted to urgent problem of exacting of such concepts as object of museum heritage
and historical source. The comparing of these concepts is basing on its essence. The article is intended for
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Загальне пам’яткознавство та музеєзнавство відносять до культурологічних дисциплін [7, 9,
10]. Відтак, теоретичні проблеми, пов’язані з музейною пам’яткою як соціокультурним феноменом, належать до гносеологічних меж теорії культури. Виявлення специфіки явища (характерних особливостей, притаманних лише йому [13]) є важливим теоретичним завданням, яке дозволяє уточнити
поняття, що позначає явище. Визначення специфіки певного соціокультурного феномена здійснюється на основі його порівняння з іншими феноменами, для яких характерною є подібність соціального
призначення. Матеріальні історико-культурні пам’ятки в цілому та музейні пам’ятки зокрема мають на
меті задоволення потреб суспільства в інформації. Подібне призначення мають також інші джерела
інформації. Беручи до уваги те, що музейні пам’ятки є джерелами інформації, необхідної для позитивного перебігу історико-культурного процесу [9], доцільним є їх порівняння з історичними джерелами.
Розробкою окресленої проблеми займалися дослідники В.М. Сурінов, Л.Т. Сафразьян, В.Н. Цуканова, А.М. Разгон, праці яких можна умовно віднести до джерелознавчого підходу теорії музейної пам’ятки.
При порівнянні історичних джерел та музейних пам’яток необхідно брати до уваги те, що музейні
пам’ятки є складовою частиною системи матеріальної історико-культурної спадщини. В зазначених
дослідженнях не в повній мірі висвітлені сутнісні характеристики історичного джерела, матеріальної
історико-культурної пам’ятки як явища в цілому та музейної пам’ятки зокрема, що належить до невирішеної частини проблеми співвідношення наведених понять. Отже, суперечність, що зумовлює актуальність дослідження, полягає у тому, що, з одного боку, порівняння має ґрунтуватися на основі
сутнісних характеристик порівнюваних об’єктів, а з іншого – відсутністю такого підходу в працях, присвячених специфіці музейних пам’яток.
Мета дослідження полягає у порівнянні соціокультурних феноменів музейної пам’ятки та історичного джерела, базуючись на сутнісних характеристиках об’єктів порівняння.
Специфіка музейних пам’яток, порівняно із історичними джерелами, відповідно до концепції
А.М.Разгона, полягає у тому, що вони виступають як носії різнохарактерної (соціальної та природничонаукової) інформації. Іншими словами, музейні предмети можуть виступати в якості джерельної бази
багатьох наукових дисциплін. Музеєзнавець зазначав, що кожна музейна пам’ятка потенційно може
бути історичним джерелом, проте не кожне історичне джерело може бути музейним предметом [8].
Музейні пам’ятки мають "загальну документальну цінність", відображаючи цілісно історичну дійсність в
усіх її проявах. До специфічних рис музейної пам’ятки А.М. Разгон відносив автентичність, полікомунікативність, широту соціокультурних функцій. Вчений розглядав музейний предмет як частину національного надбання [6, 15], тобто опосередковано вказував на зв’язок з іншими різновидами матеріальних
історико-культурних пам’яток. Проте А.М. Разгон не розвинув свої погляди в зазначеному напрямі.
Дослідники В.М. Сурінов та Л.Т. Сафразьян, виходячи із теорії музейності (особлива форма відображення, що найбільш чітко проявляється в речових джерелах, а документальним джерелам притаманні окремі ознаки музейності [11, 12, 14]), наголошували на тому, що її подальша розробка
стимулюватиме розвиток евристики історичного джерелознавства. Водночас дослідники не проводили
чіткої лінії між музейними пам’ятками та історичними джерелами.
Специфіка музейних пам’яток, порівняно із історичними джерелами, згідно з В.Н.Цукановою
[16], полягає у: 1) конкретності матеріального втілення; 2) експозиційному характері інформаційного
використання. На думку дослідниці, поняття історичного джерела ширше за поняття музейного предмета. "Музейність є вторинною властивістю історичного джерела" [16, 17].
Відтак, думки дослідників про співвідношення понять "музейна пам’ятка" та "історичне джерело" в А.М. Разгона та В.Н. Цуканової є діаметрально протилежними, а В.М. Сурінов та Л.Т. Сафразьян
фактично зводили специфіку музейної пам’ятки до речового характеру функціонування об’єкта.
Сутність – це внутрішній зміст предмета, що виражається в єдності його різноманітних форм та
відношень [13]. Сутність виражає головне, основне, визначальне в предметі, зумовлене глибинними,
необхідними, внутрішніми зв’язками й тенденціями розвитку, яке пізнається на рівні теоретичного мислення [15]. Сутність певного явища визначає те, заради чого воно існує, з якої причини воно суще [1,
13-14]. Для визначення сутності явища необхідно з’ясувати мету його існування та сутнісні властивості, які забезпечують реалізацію мети. Сутність соціокультурного явища пов’язана із певною історично
зумовленою суспільною необхідністю, тобто пов’язане із розв’язанням певної суперечності.
Метою існування матеріальної історико-культурної спадщини є забезпечення суспільства соціально значимою інформацією, необхідною для позитивного ходу історико-культурного процесу, тобто
пам’ятки виступають в якості специфічних джерел інформації. До сутнісних властивостей пам’яток не-
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обхідно віднести: 1) матеріальність; 2) автентичність; 3) інтерпретаційний характер пам’ятки як джерела;
4) соціальну значимість історико-культурної інформації пам’яток.
Під автентичністю слід розуміти онтологічний зв’язок із історико-культурною дійсністю, яку
пам’ятка відображає. Зазначений онтологічний зв’язок може бути безпосередньо фізично відображений на пам’ятці або встановлений опосередковано.
Матеріальна історико-культурна пам’ятка підлягає тлумаченню, оскільки матеріальні об’єкти,
що виконують функції пам’ятки, первинно призначені для виконання інших (зокрема інформаційних)
функцій. Інформація, здобута в результаті інтерпретації, є інформацією пам’ятки як специфічного
джерела.
Під соціально значимою історико-культурною інформацією, необхідною для позитивного ходу
історико-культурного процесу, слід розуміти сукупну інформацію про явища, факти, події, процеси,
світоглядні уявлення, які були важливими, типовими або унікальними для певного відрізку історикокультурного процесу і стосувалися будь-якої сфери суспільного життя (наука, мистецтво, релігія, побут
та ін.). Суспільного значення набуває лише колективна інформація, що оптимізує розвиток певного
соціуму в цілому та покликана стимулювати прогрес (має значення не лише для сучасності, а, імовірно, і для майбутнього).
Перебіг історико-культурного процесу базується на міжпоколінній культурній наступності.
Остання забезпечується, зокрема, в рамках опредметнення та розпредметнення культури. Сутність
"опредметнення" полягає у тому, що результати олюднення світу так чи інакше набувають матеріальної форми. Будучи результатом матеріально-духовного освоєння людей у світі, артефакти та певні
природні об’єкти можуть відображати різноманітні аспекти людської діяльності. Відтак, "розпредметнення" – процес зворотній "опредметненню", сутність якого полягає у "переведенні застиглої предметності в органічні моменти живої діяльності" [15], тобто відповідної інтерпретації матеріальних об’єктів з
метою освоєння історико-культурної спадщини. "Розпредметнення матеріальної та духовної культури
є неодмінною умовою соціалізації особи (інтеграції індивіда в систему соціальних відносин – Р.С.), вироблення у неї соціальних якостей та творчих здібностей. З соціокультурним смислом предмета
пов’язаний і соціальний спосіб діяльності з ним. Тому формування особистості через розпредметнення нагромадженого культурного багатства передбачає залучення індивіда до історично вироблених
форм суспільної діяльності" [15].
Матеріальна історико-культурна спадщина є об’єктом суспільної діяльності щодо регулювання
процесу опредметнення та розпредметнення культури з метою забезпечення культурної наступності,
тобто позитивного ходу історико-культурного процесу. В цьому полягає сутність матеріальної історикокультурної пам’ятки як соціокультурного феномена.
Отже, матеріальна історико-культурна пам’ятка – це автентичне джерело соціально значимої
історико-культурної інформації, необхідної для позитивного перебігу історико-культурного процесу, що
є результатом цілеспрямованої суспільної діяльності щодо регулювання процесу опредметнення та
розпредметнення культури.
Музейні пам’ятки є різновидом рухомих пам’яток. Рухомі пам’ятки – це автентичні джерела соціально
значимої історико-культурної інформації, представлені мобільними об’єктами, що відображають процес матеріально-духовного освоєння людьми світу. Інформаційне використання рухомих пам’яток є
найбільш оптимальним в рамках музейної, архівної та бібліотечної інформаційної інфраструктур.
Сутність музейних пам’яток полягає в тому, що їх інформаційний потенціал розкривається в
системі музейної комунікації із застосуванням специфічних музейних засобів. Музейна комунікація –
це процес передачі музейними комунікаторами (науковими співробітниками) науково обґрунтованої
інформації, що є наслідком інтерпретації музейних пам’яток, шляхом обов’язкового включення предмету інтерпретації до комунікаційного процесу. Музейні заклади використовують різноманітні засоби
комунікації, серед яких найбільш специфічним є музейна експозиція та виставка. Проте, експозицією
та виставкою специфічні музейні засоби не обмежуються. До специфічних музейних засобів може бути віднесена будь-яка демонстрація музейних пам’яток з метою поширення та поглиблення їх інтерпретацій (інформації музейних пам’яток), за умови їх належності до певної інформаційної системи
(музейне зібрання, колекція) та включеності до системи масової соціальної комунікації.
Музейна пам’ятка – рухома пам’ятка, що являє собою вилучений із системи звичних відношень
мобільний або стаціонарний предмет будь-якого характеру, придатний для тривалого зберігання,
включений до системи музейної комунікації.
Визначення сутності історичного джерела є складним теоретичним завданням. Відповідно до
поглядів М.Я. Варшавчика, під історичним джерелом слід розуміти "...носій історичної інформації, що
виник як продукт розвитку природи і суспільних відносин і відбиває той чи інший бік людської діяльності…
Джерела спеціально як такі не створюються, вони з’являються в реальному житті в зв’язку з потребами людей, призначаються для виконання певних службових функцій (громадських чи особистих)…
Таким чином, джерело переживає наче два життя, має дві функції, дві форми – доджерельну і власне
джерельну… Але не все те, що розповідає про минуле, може розглядатися як історичне джерело" [2].
Поняття "історичне джерело" необхідно розглядати крізь призму особливостей історії як науки.
Історія – це комплекс суспільних наук (історична наука), що вивчає минуле людства у всій його конк-
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ретності і різноманітності. Для встановлення закономірностей історичного розвитку досліджують факти, події та процеси на базі історичних джерел, вивченням яких займається джерелознавство та інші
допоміжні дисципліни [13]. Історія (від гр. historia – оповідь про минулі події, про те, що пізнано) – наука, яка вивчає розвиток окремих держав і народів, а також людства в цілому у всій його конкретності і
різноманітті [4]. Таким чином, історія як наука – це одна із специфічних форм пізнання світу, суть якої
полягає у вивченні подій, явищ, фактів, процесів минулого.
Зрештою, історичне джерело є носієм інформації про минуле, яка може бути використана у історичних наукових дослідженнях, тобто носієм наукової історичної інформації. Введення у дане визначення слова "науковий" має важливе значення для розмежування понять "історико-культурна
пам’ятка" та "історичне джерело", оскільки пам’ятка несе не лише наукову інформацію.
Однією з важливих проблем сучасної науки є визначення терміна "наукова інформація". Досить ґрунтовно поняття "наукова інформація" розглянуте С.Г. Кулешовим у праці "Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми" [5]. Автор наводить таке
визначення наукової інформації: "...опис наукових знань, включений в інформаційні комунікації". Під
описом вчений розуміє обов’язкову фіксацію інформації у знаковій формі [5, 13–15]. На нашу думку,
дане визначення може бути уточнене. Наукову інформацію можна визначити як специфічну, логічно
побудовану інтерпретацію даних природи і суспільства, що базується на особливостях наукового пізнання того чи іншого історичного періоду, і включена до соціальної комунікації. Наукова інформація
представлена у формах, визначених суспільною домовленістю, може бути зафіксована на носіях у
знаковій, системно-знаковій, аудіо, візуальній, аудіовізуальній та мультимедійній формах.
Виходячи із визначення наукової інформації, можна стверджувати, що історичні джерела розподіляються на:
1) первинні – автентичні "свідчення" історичного процесу; первинні джерела – це дані, які піддаються специфічній науково-історичній інтерпретації із застосуванням особливих евристичних методів
(речові, документальні, поведінкові, зображальні та інші типи джерел);
2) вторинні (мають суб’єктивний характер) – які самі по собі є інтерпретаціями певних явищ,
фактів, подій, процесів (літописи, аннали, хроніки, описи очевидців, давні і сучасні наукові історичні
праці тощо (історіографічні джерела)).
Вважав за доцільне розподіляти джерела за таким принципом і М.Я. Варшавчик: "…Весь матеріал,
яким володіє історик, можна розділити на літературу (джерела історіографічні) й власне джерела" [2].
Узагальнюючи наведене, слід сформулювати поняття історичне джерело як матеріальний носій історичної наукової інформації, що є складовою джерельної бази історичної науки. Таким чином,
сутність історичних джерел полягає у забезпеченні історичної науки інформацією.
Поступове входження впродовж ХХ ст. до наукового обігу терміна "пам’ятка" зумовило його
проникнення до терміносистеми історичної науки. Зазначимо, що у науковому обігу термін "історичне
джерело" досить часто пояснювався через термін "пам’ятка", що призвело до утворення "хибних логічних кіл".
Відповідно до одного із визначень, "документальні пам’ятки, поряд з іншими пам’ятками історії
та культури, є історичними джерелами" [3].
У "Радянському енциклопедичному словнику" дано таке визначення історичного джерела: "писемні документи та речові предмети, що безпосередньо відображають історичний процес та дають
можливість минуле людського суспільства (пам’ятки матеріальної культури, мови, писемності, звичаї,
обряди та ін.) [13].
За визначенням, запропонованим у довіднику "Історична наука..." [4], історичні джерела – це
комплекс пам’яток минулого, носіїв історичної інформації, що становлять джерельну базу історичної
науки.
В результаті аналізу наведених дефініцій, можна констатувати, що поняття історичного джерела та пам’ятки (музейної пам’ятки зокрема) фактично ототожнюються, оскільки одне поняття визначається через інше. Правомірність ототожнення окреслених понять можна з’ясувати в результаті їх
порівняння. Проведений аналіз сутнісних характеристик зазначених явищ створює необхідні підвалини для порівняння. Зрештою можна виокремити наступні розбіжності між поняттями історичного джерела та пам’ятки як цілісного соціокультурного феномена й музейної пам’ятки зокрема:
1) пам’ятка пов’язана із культурною наступністю та опредметненням і розпредметненням культури, в той час як історичне джерело пов’язане насамперед зі сферою наукового пізнання;
2) музейна пам’ятка проявляє свою сутність у специфічній комунікації, а історичне джерело не
обмежується рамками музейної комунікації;
3) пам’ятки, зокрема музейні, постають у конкретно-предметній формі, їх сутнісною властивістю є автентичність, водночас лише первинні історичні джерела представлені пам’ятками;
Спільними рисами порівнюваних понять є:
1) інформація, джерелами якої є пам’ятки та історичні джерела, пов’язана із історичним розвитком;
2) пам’ятки, що використовуються в історичних дослідженнях виступають в якості історичних
джерел. Такі пам’ятки розглядаються істориками як джерела високого рівня достовірності та об’єктивності
(за умови науково обґрунтованої інтерпретації);
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3) метод інтерпретації інформації є спільним як для пам’яток, так і для історичних джерел.
Висновки. Музейні пам’ятки є складовою частиною цілісного явища матеріальної історикокультурної спадщини, що необхідно брати до уваги при порівнянні феноменів музейної історикокультурної спадщини та історичного джерела. Окреслені явища мають спільні та відмінні риси, зумовлені їх сутнісними характеристиками. Поняття "історичне джерело" та "музейна пам’ятка" не є тотожними, тому не можуть визначатися одне через інше. Перспективними є подальші розробки означеної
проблематики в частині поглибленого порівняння історичних джерел та музейних пам’яток на основі
специфічних рис зазначених явищ.
Використані джерела
1. Безклубенко С. Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв / Сергій Данилович Безклубенко. – К.
: Альтерпрес, 2004. – 328 с.
2. Джерелознавство історії України : [Довідник] : [Навч. Посібник].— К., 1998. – 536 с.
3. Документальные памятники : выявление, учёт, использование / [И. А. Альтман, А. А. Курносов, В. Е.
Туманов и др.] ; под ред. С. О. Шмидта. – М., 1988.— 255 с.
4. Історична наука : термінологічний і понятійний довідник. – К., 2002. – 430 с.
5. Кулешов С. Г. Документальні джерела наукової інформації : поняття, типологія, історія типологічної
схеми / Сергій Георгійович Кулешов. – К.: УкрІНТЕІ, 1995. – 190 с.
6. Музееведение. Музеи исторического профиля: [учеб. пособ.] / [А. М. Разгон, И. Аве, А. Б. Закс и др.] ;
под. ред. К. Г. Левыкина, В. Хербста. – М. : Высш. шк., 1988. – 431 с.
7. Основы музееведения: [учебн. пособ.] / [Т. В. Абанкина, К. З. Акопян, Л. Е. Востряков] ; отв. ред. Э.А.
Шулепова. – М. : Эдиториал УРСС, 2005.— 504 с.
8. Разгон А. М. Музейный предмет как исторический источник / Абрам Моисеевич Разгон // Проблемы
источниковедения истории СССР и специальных исторических дисциплин. – М., 1984. – С. 174—183.
9. Руденко С. Б. Про фундаментальні засади пам’яткознавства / Сергій Борисович Руденко // Праці
Центру пам’яткознавства.— Вип. 14. – К., 2008.— С. 18—40.
10. Руденко С. Б. Терміносистема пам’яткознавства: уточнення дефініцій / Сергій Борисович Руденко //
Праці Центру пам’яткознавства. – Вип. 9. – К., 2006. – С. 213—225.
11. Сафразьян Л. Т. Использование музейных коллекций в исторических исследованиях / Л. Т. Сафразьян // Музейное дело в СССР. – 1987. – Вып. 17. – С. 87—106.
12. Сафразьян Л. Т. Музейный предмет как объект источниковедческого исследования / Л. Т. Сафразьян // Актуальные проблемы советского музееведения. – 1987. – Вып. 17. – С. 27—39.
13. Советский энциклопедический словарь / [И. В. Абашидзе, Б. М. Кедров, М. И. Кузнецов и др.] ; гл.
ред. А. М. Прохоров. – [2-е изд] . – М. : Сов. энциклопедия, 1983. – 1600 с.
14. Суринов В.М. Музейность источника. Методологический анализ проблемы // Актуальный проблемы
советского музееведения. – М., 1987. – С. 17—27.
15. Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – К. : Голов. ред.
УРЕ, 1986. – 800 с.
16. Цуканова В. Н. Музейный предмет и исторический источник / В. Н. Цуканова // Актуальный проблемы
советского музееведения. – М., 1987. – С. 9—17.

67

Мистецтвознавство

Корнієнко В. В.

Мистецтвознавство

УДК 711.57

Владислав Вікторович Корнієнко
кандидат мистецтвознавства, доцент,
заслужений діяч мистецтв України
©

КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У СИСТЕМІ
БАЗОВИХ КОМПОНЕНТІВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ
У статті розглянуто основні культурологічні підходи до обґрунтування культурної
комунікації. Поряд з визначенням базових понять проаналізовано праці вчених, які безпосередньо
або опосередковано досліджували проблеми та форми культурної і міжкультурної комунікації.
Ключові слова: культурна комунікація, міжкультурна комунікація, глобалізація, інтеграція.
In the article are examined the basic cultural approaches to cultural communication. Next to determination of base concepts are analysed labours of scientists which directly or mediated explored problems and
forms of cultural communication.
Key words: cultural communication, globalization, integration.
Історія розвитку людського суспільства свідчить, що важливою умовою існування та подальшого розвитку культури є можливість обміну духовними цінностями. Людина стає високодуховною
особистістю лише за умови засвоєння культурного багатства людства. Цей процес відбувається в межах
спадкоємності культури, передачі та прийому інформації, її інтерпретування та засвоєння, тобто на
основі культурної комунікації. За часи свого існування культура отримала шість важливих поштовхів,
які врешті-решті прискорили її розвиток: по-перше, виникнення людської мови, по-друге, поява
писемності, що дозволило людині вступати в комунікацію з іншими людьми, які не знаходяться поряд
нею, по-третє, розвиток книгодрукування, що дало змогу великій кількості людей одержати доступ до
знань та надбань світової культури, по-четверте, виникнення телебачення поряд із супутніми винаходами (супутникове та кабельне телебачення, відеомагнітофони, телефакси, відеотелефони), по-п’яте,
поява стільникового зв’язку, особливо інтернету, залучила людство до безпосередньої участі в
історико-культурному процесі. Шостий чинник новітньої культуротворчості – становлення та розвиток
масштабної індустрії туризму [9].
Дослідження проблеми культурної комунікації є актуальним для теорії та практики культури.
Ця теза може бути підтверджена так:
- по-перше, теорія культури вивчає цілісну систему культури, яка конституюється значною
мірою завдяки усталеним комунікаційним зв’язкам, які підтримують цілісність культури у часі і просторі;
- по-друге, теорія культури актуалізує дослідження шляхів і результатів впливу культури, окремих її
елементів на суспільство, життя і розвиток соціальних груп, а також свідомість людини. Вплив культури
на соціум відбувається як інформаційно-комунікаційний процес, пов’язаний з цілеспрямованою передачею інформації, її сприйняттям, осмисленням та засвоєнням;
- по-третє, теорія культури не в останню чергу зобов’язана своїм виникненням активізації культурного обміну, збільшенню та поглибленню контактів між культурами, що в кінцевому підсумку повинно призвести до створення єдиної світової культури людства, побудованої на гармонійній взаємодії
самобутніх регіонально-етнічних культур. Отже, проблема взаємовпливу культур як проблема
культурної комунікації опиняється в центі уваги теорії культури з початку її виникнення, а нині стає
самостійною науковою дисципліною;
- по-четверте, культурологічний аспект феномена комунікації особливо чітко проявляється у
дослідженні процесу розвитку художньої культури, де велику роль відіграє комунікація між творцем та
споживачем мистецтва, які належать до різних культурних спільнот;
- по-п’яте, теорія культури ґрунтується на інтеграції різних наук, їхньому взаємозбагаченні за
умови встановлення комунікацій між творцями та споживачами культурологічного знання. При цьому
характер комунікацій суттєво впливає на формування самого предмета культурології, на визначення
його цілей і проблем.
Ці суттєві впливи на розвиток культури відбуваються в рамках інформаційної взаємодії та
міжкультурної комунікації.
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Широке тлумачення значень та дій, які характеризують терміном "комунікація", подає у своїх
працях один із засновників теорії масової комунікації В.Шрамм. Зокрема, він зазначає, що людина
безпосередньо або на відстані спілкується з великою кількістю людей. Схема її спілкування включає:
внутрішню комунікацію – діалоги з собою, процес мислення, спогади, мрії; комунікацію з близькими
людьми – сім’єю, рідними, друзями; комунікацію з колегами по роботі; комунікацію з випадковими перехожими, продавцями, лікарями; комунікацію з митцями та науковцями, політиками та бізнесменами
через засоби масової інформації (телебачення, преса, довідники, тощо) [12].
Сучасні уявлення про досліджувані нами процеси можна викласти так: комунікація – це
специфічні суспільні відносини, які виникають в процесі та зберігаються в результаті обміну інформацією
між індивідами або об’єднаннями і сприяють збереженню та розвитку духовної єдності людської
спільноти. В усі часи існування людської цивілізації виникали міжнародні, міжнаціональні, міждержавні
та міжособистісні комунікації. Цю обставину підкреслював ще Арістотель у вченні про державу. За
мислителем, участь індивіда у комунікаційних процесах є критерієм, за яким він може бути віднесений
до громадян відповідної держави. Якщо індивід, зазначає Арістотель, не здатен вступити в спілкування,
"він вже не є елементом держави, стаючи або твариною, або божеством" [1; 2].
У добу еллінізму (мається на увазі період після смерті Арістотеля) на зламі ІУ і ІІІ ст. до Р.Х.
поряд з Платонівською Академією та Арістотелівським Лікеєм виникають нові філософські школи –
епікурейська і стоїчна. На стоїків великий вплив мали кініки – сократівська філософська школа, представники якої (найдавніший – Діоген із Сінопа) визнавали єдиним благом доброчесність як основу
комунікації між людьми. Першочергового значення у філософії набувають питання взаємин людини з
богами, іншими людьми, державою, світом. Саме в цей час серед кініків зароджується новий світогляд,
відомий як "космополітизм", що став найхарактернішою рисою комунікаційних процесів елліністичних
держав [11]. Подібну думку ми знаходимо і в засновника кібернетики Н.Вінера: "Обмін інформацією –
цегла, яка скріплює суспільство" [10].
У науковій вітчизняній і зарубіжній літературі вчені приділяють значну увагу різним аспектам
дослідження культурної комунікації, структурно-функціональному аналізу форм, змісту та її ролі в сучасному культурогенезі. Так, взаємозв’язок культури та цивілізації знайшов відображення у працях
А.Вебера, Х. Ортеги-і-Гасета, А.Тойнбі, О.Шпенглера. В працях М.О.Бердяєва, П.Г.Новгородцева,
П.В.Флоренського розглядається спадкоємність як комунікація людини в межах певної культури на
рівні мікро- та макрокосмосу. Теоретико-методологічні засади духовної культури тією чи іншою мірою
відображені в працях В.П.Андрущенка, Є.К.Бистрицького, І.В.Бойченка, М.М.Бровка, І.А.Зязюна,
Л.Т.Левчук. Особливості історії та сучасного розвитку української духовної культури обґрунтовуються
в творах І.М.Дзюби, О.Є.Манохи, М.І.Михальченка, М.В.Поповича, О.М.Семашка, Л.О.Троєльнікової.
Комунікаційна взаємодія теперішніх та минулих поколінь як прояв діалектичного заперечення в
соціокультурних процесах знайшла своє відображення в працях В.Г.Антоненка, І.І.Гриценко,
В.Ю.Давидовича, В.В.Дмитрієва, Л.М.Кагана, В.М.Межуєва, Є.А.Мукашова.
Особливо плідно досліджуються зміст та окремі елементи культурної комунікації. Зокрема,
традиціям як формі культурної комунікації присвячено багато філософських, соціально-психологічних,
етнографічних, мистецтвознавчих досліджень. У працях А.М.Антонова, Р. Вілциньша, М.Б.Горгошиадзе,
А.І.Зеленкова, І.Т. Касавіна, В.Крауса, В.А.Малахова, Ф.Хайека ґрунтовно висвітлено питання сутності
традицій як соціокультурного феномена, їх прояви, характер впливу на суспільний розвиток.
Проблема культурних цінностей як складовий елемент механізму культурної комунікації
найяскравіше відображена в дослідженнях В. Віндельбанда, Г. Лотце, Г. Ріккерта, Д. Дьюї. Саме цінність є
основою і фундаментом будь-якої культури – підкреслювали в своїх працях А. Тойнбі, П. Сорокін,
О. Шпенглер та ін. С. Анісімова, Л. Архангельський, В. Василенко, М. Каган, Л. Столович вважають, що
цінність є відношенням значущості об’єктів соціального і природного світу для суб’єктів соціальної
практики. Наслідком збільшення інтересу до проблем культури є використання поняття "цінності" для
загального позначення структурного ядра культури, що до певної міри дає функціональний поштовх її
розвитку, про що йдеться в працях Е. Андрос, П. Бекешкіна, Е. Бистрицького, Г. Бандзеладзе, О. Бакурадзе, А. Бочорішвілі, Т. Буачідзе, А. Гулиги, О. Джіоєва, В. Іванова, М. Кагана, З. Какабадзе, О. Кисельова, І. Кона, В. Межуєва, І. Майзеля, Ю. Павленка, Е. Соколова, В. Табачковського, Е. Токурідзе,
М. Чавчавадзе, Л. Чухіна, Г. Шушанашвілі.
Вплив засобів культурної комунікації на стан духовної культури сучасного суспільства безпосередньо висвітлено у працях Д.Белла, Й.Масуди, Б.Луссато, В.І.Кукаркіна, Г.Месадзе, Е.Монтагю,
Ф.Метсона, Ф.Ферароті.
Принагідно зазначимо, що комунікація тісно пов’язана з культурою та є одним з її базових
елементів. Для свого збереження культура повинна відповідати певним умовам, зокрема:
- мати великий об’єм та надлишок (маленькі культури погано зберігаються);
- мати інформаційно-голографічну структуру (будь-яка її частина повинна володіти якістю
відтворення цілісності культури);
- проводити періодичну пересистематизацію культурної інформації;
- створювати умови мінімізації втрат при зберіганні;
- мати можливість легко знаходити необхідну інформацію у великих об’ємах інформації;
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- транслювати інформацію для нових поколінь адекватно об’єму культури, історичним обставинам (з урахуванням умов, які змінюються), масштабам репродукції (еліті – елітарні, масам – масові); крім
цього, об’єм інформації, яка передається, повинен значно перевищувати безпосередню необхідність;
- мати фільтр – загорожу для інновацій [5].
Зазначимо, що комунікація є одним з основних засобів взаємодії людей у міжнародній
практиці. Міжкультурна комунікація – це інформаційна взаємодія культур в процесі та результаті прямих або опосередкованих контактів між різними етнічними чи національними групами [6]. Генеральною
функцією міжкультурної комунікації є кореляція відносин між країнами і етносами, стратами,
національними групами, релігійними організаціями з метою підтримки динамічної єдності і цілісності
світової соціокультурної системи.
Міжкультурна комунікація виконує свою функцію за допомогою таких засобів:
1) створення та підтримка "картини світу" (повідомлення про факти, події, ідеологічні орієнтації,
про політичне значення різноманітних явищ у зовнішньому для даної спільноти середовищі);
2) створення "картини світу" (повідомлення про факти та події, соціальні орієнтації, які стосуються змін у середині етнічних спільнот);
3) трансляція цінностей культури, яка втілюється двома засобами – як діахроний і синхронний
процеси.
Зазначимо, що культурні контакти є суттєвим компонентом спілкування між народами. За умови взаємодії культури не тільки доповнюють одна одну, а й вступають у складні відносини. В процесі
взаємодії кожна культура виявляє свою самобутність та унікальність, збагачуючи одна одну. Зумовлені
цими обмінами зміни змушують людей певної культури пристосовуватися до них, засвоюючи та використовуючи нові елементи у своєму житті. Культурологи вважають, що в усіх цих випадках ми маємо
справу з процесом акультурації.
Дослідження процесів акультурації розпочали на початку ХХ ст. американські культурні антропологи Р. Редфілд, Р. Лінтон та М. Херсковіц. Спочатку вчені розглядали акультурацію як результат
тривалого контакту груп, що представляють різні культури, і який втілювався у зміні вихідних культурних моделей в обох групах (залежно від загального обсягу взаємодіючих груп). Вчені вважали, що ці
процеси йдуть автоматично, при цьому культури змішуються і виникає стан культурної та етнічної
однорідності. Зазначимо, що в рамках цих теорій виникала відома концепція Сполучених Штатів Америки як плавильного агрегату культур, відповідно до якої культури народів, які приїздять до США,
змішуються і в результаті утворюється однорідна американська культура.
Поступово дослідники відійшли від розуміння акультурації тільки як групового феномена і почали розглядати його на рівні психології індивіда. При цьому з’являються нові уявлення, які полягають
у розумінні цього процесу як зміни рольової поведінки, соціальної поведінки індивіда. З часом термін
"акультурація" починає використовуватися для визначення процесу і результату взаємовпливу різних
культур, у результаті чого частина представників однієї культури (реципієнти) засвоюють норми,
цінності і традиції іншої (культури – донора).
Сучасні дослідження процесу акультурації набули своєї актуальності наприкінці ХХ ст., що
пов’язано з міграційним бумом, студентськими обмінами, обмінами спеціалістами, масштабним переселенням. За останніми даними, нині більше 100 млн осіб проживає поза межами своєї країни.
У процесі акультурації особистість вирішує дві важливі проблеми: адаптується до чужої культури та прагне зберегти власну. Комбінація можливих варіантів вирішення цих проблем породжує 4
основні стратегії акультурації.
1. Асиміляція – варіант акультурації, за якого людина повністю приймає цінності і норми іншої
культури, при цьому відмовляється від власних норм та цінностей.
2. Сепарація – сприйняття чужої культури за умов збереження ідентифікації з власною культурою. При цьому представники недомінантної групи надають перевагу частковій або повній ізоляції від
домінантної культури. Якщо на такій ізоляції наголошують представники панівної культури, то це має
назву "сегрегація".
3. Маргіналізація – характеризується, з одного боку, втратою ідентичності з власною культурою, з іншого – відсутність ідентифікації з культурою більшості.
4. Інтеграція – ідентифікація з власною та новою культурою [6] .
Аналіз українських реалій у сфері міжнародного культурного співробітництва дає змогу дійти
висновку, що головними "активами" української культури в міжнародному контексті можна вважати:
- існування видатних мистецьких шкіл та окремих яскравих митців у таких сферах, як
академічна музика, хореографія, театр тощо, які довели свою конкурентоспроможність на
міжнародному рівні;
- наявність багатої культурної спадщини, потенційно привабливої для зарубіжних туристів,
вчених, митців;
- певний досвід вдалої участі в міжнародних мистецьких фестивалях, конкурсах, виставках.
Як головні чинники, що ускладнюють міжнародне культурне співробітництво України, слід констатувати: недостатню обізнаність світової спільноти з українською культурою, як наслідок – нееквівалентний
культурний обмін між Україною та світом; відносно низький рівень інтегрованості України до
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міжнародних культурних процесів, низький рівень розвитку сучасних ринкових структур в українській
популярній культурі, що призводить до відносно низької конкурентоспроможності.
До позитивних напрацювань державної діяльності у сфері міжнародного культурного співробітництва
ми можемо віднести:
- досвід тривалого співробітництва з ЮНЕСКО та іншими міжнародними культурними
організаціями;
- приєднання України до більшості основних міжнародних конвенцій, хартій та інших актів
міжнародного права у сфері охорони культурної спадщини, культурного співробітництва;
- широку правову базу та багатий практичний досвід двостороннього міжнародного культурного
співробітництва, особливо з країнами СНД та західноєвропейськими країнами.
До недоліків на негативів у царині міжнародного культурного співробітництва слід віднести,
зокрема: недостатнє фінансування міжнародних контактів українських митців та мистецьких організацій;
недостатню інтенсивність співробітництва з міжнародними культурними організаціями (зокрема,
Україна жодного разу не брала участі у конкурсі на здобуття гранту за програмою "Culture 2000" чи в
інших європейських культурних програмах); відсутність мережі українських культурних центрів за кордоном
(утім, 2006 р. Президент України В. Ющенко підписав Указ про заснування за кордоном українських
культурно-інформаційних центрів на базі дипломатичних представництв України, вже декілька центрів
створено); слабка координація роботи різних суб’єктів міжнародних культурних відносин з боку
України, зокрема Міністерства культури і туризму з Міністерством закордонних справ, яке майже "ексклюзивно" опікується контактами з ЮНЕСКО, Радою Європи тощо.
Необхідно зазначити, що процес глобалізації, який призводить до взаємозалежності культур,
народів і цивілізацій, породжує необхідність переходу від ієрархічної системи відносин, які побудовані
на принципах владарювання та підпорядкування, до системи відносин, які базуються на принципах
демократії, плюралізму та толерантності. Водночас глобалізація створює передумови, які ускладнюють діалог культур: стрімке збільшення багатоманітності світу, зростання соціальної поляризації, ріст
релігійного фундаменталізму, переважна нездатність існуючих соціальних інститутів захистити будьяку етнічну культуру в нових умовах. Вчені наголошують на необхідності консенсусу, який забезпечить
розуміння того, що задоволення власних культурних інтересів можливе за умови врахування інтересів
іншого.
Динаміка цих процесів великою мірою залежить від того, яким чином досягнення різних
спільнот інтегруються до єдиної та цілісної системи людської культури. Необхідної умовою виживання
народів та всієї людської цивілізації у сучасному світі є інтеграція, визнання суверенності та цінності
кожного народу та його культури.
Відтак, глобалізація сучасного світу постійно нагадує людству про те, що світ є багатоманітним, а водночас єдиним. При цьому виникає необхідність виховання культурної толерантності та
впровадження сучасних міжкультурних комунікацій.
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ЗАСНУВАННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ
МУЗИЧНИХ КОНКУРСІВ ВИКОНАВЦІВ ГРИ НА ФЛЕЙТІ:
30–90-ті роки ХХ століття
У статті розглядається історія становлення і розвитку музичних конкурсів виконавців гри
на флейті в СРСР та УРСР в ХХ столітті, а також глибокі традиції конкурсного руху, закладені в
Україні ще в часи Радянського Союзу. Систематизуються розрізнені дані про мистецькі змагання
виконавців гри на духових інструментах, подаються імена членів журі та переможців, узагальнюються досягнення та недоліки конкурсного руху в умовах радянської системи.
Ключові слова: конкурси музикантів-виконавців гри на духових інструментах, флейтове виконавство, А. Ф. Проценко, Л. В. Роговий, В. С. Антонов, О. С. Кудряшов.
The article tells about the history of the formation and development of musical competitions for
flutists in the USSR and Ukrainian SSR in the twentieth century and deep tradition of competitive movement
established in Ukraine during Soviet times. It systematizes information about the competitions for wind
performers in the USSR and Soviet Ukraine, presents the names of jury members and winners, summarizes
the achievements and shortcomings of competitive movement in terms of Soviet system.
Key words: musical competitions for performers of wind instruments, art of flute performing,
A.F. Protsenko, L.V. Rogov, V.S. Antonov, O.S. Kudryashov.
Актуальністю даного дослідження є перша спроба систематизації даних про музичні змагання
виконавців-флейтистів в СРСР і УРСР, яка входила до складу Радянського Союзу. Незважаючи на
надзвичайно велике розповсюдження, особливо з часів незалежності України, різноманітних музичних
конкурсів, та величезну роль, яку вони відіграють в мистецько-культурному житті нашої країни, відомості про них мають дуже скупий та уривчастий характер. Практично відсутні оглядові праці, присвячені історії конкурсів, яка вимірюється десятиліттями, та їх проблематиці. Проте детальні матеріали
про конкурсні змагання виконавців-музикантів сьогодні зацікавлять не тільки пошановувачів високого
класичного мистецтва. Вони просто необхідні навчальним закладам та педагогам для заохочення учнів та студентів, а також дослідникам музичного виконавства, яке в наш час нероздільно пов’язане з
розвитком мистецьких змагань.
Метою дослідження є бажання авторів показати наскільки важливим для кожного молодого виконавця є виступ на конкурсних змаганнях. Адже саме з них найчастіше починаються блискучі артистичні кар’єри. Історія конкурсів тісно переплітається з історією сучасного виконавського мистецтва, яке
до кінця не вивчене через відсутність багатьох цікавих і важливих фактів, на які багаті конкурсні змагання. Професійних музикантів і просто любителів музики завжди цікавитиме все, пов’язане з пошуком
нових талантів: де відбуваються конкурси, які в них програмні вимоги, хто оцінює майстерність учасників та імена переможців. Орієнтуючись на досягнення своїх попередників, прийдешні покоління українських митців будуть прагнути до нових звершень в ім’я високого мистецтва.
Значним стимулом для розвитку флейтового мистецтва в Україні є численні творчі змагання
музикантів-виконавців на дерев’яних духових інструментах в номінації "флейта", адже музичні конкурси стимулюють розвиток виконавської майстерності й привертають увагу міжнародної музичної спільноти до нових досягнень наших митців.
Першим творчим змаганням флейтистів на теренах колишнього Радянського Союзу, в якому
брали участь українські виконавці, можна вважати Другий Всесоюзний конкурс музикантів-виконавців у
Ленінграді в 1935 р. В змаганні взяли участь 215 молодих виконавців з РРФСР, України, Білорусії, Вірменії, Азербайджану та Грузії по номінаціям фортепіано, скрипка, віолончель, спів, альт, контрабас,
арфа, дерев’яні та мідні духові інструменти. До конкурсу були допущені тільки кращі з кращих молоді
виконавці, які пройшли відбіркові тури в своїх республіках. Лауреатами в номінації флейта стали: Юда
Ягудін – II премія (Москва) та Борис Трізно – ІІІ премія (Ленінград) [5, 56]. Цікаво, що на цьому конкурсі
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учасникам була надана можливість самостійно вибрати конкурсну програму, що, з одного боку, дозволило кожному з конкурсантів проявити свої музичні смаки та уподобання, а з іншого – говорить про
доволі слабкий, як на той час, рівень сольного виконавства на духових інструментах в СРСР.
Другий Всесоюзний конкурс музикантів-виконавців 1935 р. в Ленінграді отримав величезний
резонанс серед діячів культури і став величезним стимулом для розвитку як духового інструментального мистецтва в цілому, так і флейтового виконавства зокрема. В зв’язку з чим через пару років постало питання організації і проведення нового всесоюзного конкурсу, але тепер вже тільки для
виконавців на духових інструментах.
Конкурс відбувся навесні 1941 р. Після попередніх прослуховувань на місцях, в яких виступило
більш ніж 100 конкурсантів, на заключні тури до Москви було відібрано 38 учасників. Конкурсні прослуховування були надзвичайно виснажливими як для учасників, так і для журі, адже продовжувалися
протягом 12 днів – з 12 по 21 березня. В роботі журі взяли участь видатні діячі радянського мистецтва
того часу: диригенти, композитори, відомі оркестрові музиканти, педагоги. Головував професор М. Табаков, а членом журі від України було запрошено Андрія Федоровича Проценка – єдиного доцента
серед маститого складу журі, що свідчить про його неабиякий авторитет в музичному середовищі того
часу [4, 43]. До обов’язкової програми конкурсних виступів увійшли доволі складні твори Й.-С. Баха, Й.
Гайдна, Х. В. Глюка, В. Цибіна, порівняно з програмою попереднього конкурсу вона була більш серйозною і об’ємною. Відрадно відмітити і перший успіх українських флейтистів у цьому складному змаганні. Випускник Одеської консерваторії, а на той час вже артист оркестру Великого театру СРСР в
Москві Йосип Ютсон став лауреатом ІІ премії (перша серед флейтистів присуджена не була) [5, 60], а
випускник Харківської консерваторії, соліст оркестру Харківської філармонії Федір Прохачов отримує
звання дипломанта І ступеня [1].
Отже, ще в довоєнні роки музичні змагання охопили всі види виконавського мистецтва і стали
невід’ємною частиною музичного життя країни. Також було закладено міцний фундамент для проведення конкурсів музикантів-виконавців на духових інструментах на майбутнє.
У зв’язку з важким післявоєнним часом перший республіканський, всесоюзний та міжнародний
конкурси, в яких брали участь українські флейтисти, відбулися тільки 1957 р. В Україні республіканський конкурс фестивалю молоді проходив 23-25 травня. Журі складалося з п’яти осіб, єдиним флейтистом серед яких був А. Проценко. Він же підготував до участі в конкурсі кращих на той час своїх учнів –
Володимира Антонова та Віталія Пшеничного, які й розділили Першу премію. Треба сказати, що це
був скоріш не конкурс, а національний відбір на Всесоюзний фестиваль молоді в Москві, на якому передбачалося вже остаточно визначитися з кандидатами, які представлятимуть радянське виконавське
мистецтво на художньому конкурсі виконавців на духових інструментах VI Всесвітнього фестивалю
молоді і студентів у Москві 1957 р. Всесоюзний фестиваль молоді в Москві (художній конкурс з духових інструментів) відбувся 24 червня – 3 липня. Журі, в яке входило 12 осіб, ще було спільним для всіх
виконавців з гри на духових інструментах. Україну в ньому представляв професор А. Проценко. Перемогла флейтистка з Ленінграду Олександра Вавіліна, а студент А. Проценка Володимир Антонов посів
друге місце, що, на жаль, позбавило його можливості виступу вже безпосередньо на Всесвітньому
фестивалі. Україну на ньому як член журі представляв його вчитель А. Проценко, який отримав подяку
за активну участь у підготовці та проведенні художніх конкурсів VI Всесвітнього фестивалю молоді та
студентів у Москві [4, 58].
З 10 до 25 грудня 1963 р. в Ленінграді проходив Всесоюзний конкурс музикантів-виконавців на
оркестрових інструментах. З часів останнього всесоюзного конкурсу музикантів-виконавців на духових
інструментах минуло більш як 20 років, за цей час змінилося ціле покоління, зросла майстерність гри
на духових інструментах, нарешті молоді талановиті музиканти отримали можливість визначити найкращого.
На конкурс приїхали 192 учасники з 12 республік СРСР [11, 65]. Конкурсні змагання проводилися у три тури, було організовано окреме журі для прослуховування музикантів-виконавців з гри на
дерев’яних духових інструментах, до якого ввійшло 24 особи, яке очолив композитор Л. Кніппер. Україну в ньому знову представляв професор А. Проценко, який готував до конкурсу трьох своїх учнів, але
вони не витримали відбіркового прослуховування в Києві, в зв’язку з чим на конкурс не пройшли. Програма конкурсу в номінації "флейта" була дуже складною і вимагала від виконавців не тільки бездоганної технічної підготовки, а й потребувала вільного володіння різноманітними стилями музичного
мистецтва (твори В. А. Моцарта, Л. Бетховена, В. Цибіна). Першу премію розділили А. Рацбаум з Риги
та Е. Щербачев з Москви, лауреатами другої стали О. Кудряшов (Київ) та В. Звєрєв (Ленінград), третю
премію отримав Л. Миронович (Москва) [8, 220]. Особливо хочеться відмітити успіх тодішнього соліста
Державного симфонічного оркестру УРСР Олега Кудряшова, який виборов для України звання лауреата такого престижного музичного конкурсу.
В жовтні 1968 р. відбувся Український республіканський конкурс музикантів-виконавців (присвячений 50-річчю Ленінського комсомолу). Враховуючи, що це було фактично перше змагання музикантів в Україні, йому передувала велика організаційна робота. Був проведений відбірковий тур в
регіонах, переможці якого приїхали вже безпосередньо до Києва. В журі конкурсу з духових інструментів, очолюване композитором М. Колессою, працювало 12 осіб, троє з яких були з Київської консерва-

73

Мистецтвознавство
Мистецтвознавство

Бєлявіна Н. Корнієнко
Д., Шутко Ю.
І.
В. В.

торії – професори В. Яблонський, М. Бердяєв та А. Проценко. Результати конкурсу показали великий
потенціал саме флейтової школи України, адже з п’яти студентів, яких готував до конкурсу А. Проценко в другий тур пройшло троє, які згодом завоювали перше та третє місце серед усіх музикантіввиконавців на духових інструментах [4, 59].
Пауза в конкурсних змаганнях музикантів-духовиків затягнулася майже на десять років, і тільки
в 1976 р. було влаштовано Перший Республіканський конкурс музикантів-виконавців на духових інструментах (присвячений 60-річчю Великого Жовтня). У цьому творчому змаганні взяли участь 110
осіб зі всіх куточків України. В журі, очолюване композитором В. Гомолякою, входило 12 українських
метрів гри на духових інструментах. Усі п’ятеро флейтистів, які на конкурсі представляли київську
"школу" А. Проценка пройшли на другий тур, а троє з них стали лауреатами. Це випускник Київської
консерваторії, а згодом соліст Київської філармонії Анатолій Коган, який поділив другу премію з іншим
учнем А. Проценка Володимиром Федченком, на той час солістом симфонічного оркестру Укртелерадіо та студент Київської консерваторії, згодом артист симфонічного оркестру Укртелерадіо Сергій Савченко, який отримав третю премію [4, 59].
З 17 вересня до 6 жовтня 1979 р. в Мінську відбувся Всесоюзний конкурс музикантіввиконавців на дерев’яних духових інструментах. У цьому конкурсі взяло участь 164 претенденти з усіх
республік Радянського Союзу, з яких 50 осіб в номінації "флейта". Журі, яке очолив композитор і диригент К. Хачатурян, налічувало 33 музикантів. Вперше до складу всесоюзного журі з України запросили
аж двох флейтистів – А. Проценка та В. Антонова, що свідчить про всесоюзне визнання української
флейтової школи. Конкурс складався з трьох турів: двох відбіркових і фінального, причому до фінального туру допускалося не більше п’яти виконавців з кожної номінації. Вперше лауреатам перших премій у кожній номінації на заключному концерті була надана можливість виступити у супроводі
симфонічного оркестру. Конкурсна програма була складена у відповідності до самих високих вимог
міжнародного рівня. Обов’язковим було виконання класичної і сучасної музики, творів крупної форми і
п’єс віртуозного характеру, а також нових творів написаних радянськими композиторами на замовлення Міністерства культури СРСР спеціально для конкурсу. На конкурсі учасниками було наглядно продемонстровано високий рівень професійної майстерності, причому навіть тими з них, хто не вийшов
до фінального туру. Україну представляли флейтисти М. Омельченко, В. Федченко з Києва та О. Протас з Одеси [3]. Першу премію поділили М. Ворожцова з Москви та В. Гелготас з Вільнюса, друга премія була присуджена в минулому випускнику Київської спеціальної музичної школи ім. М. В. Лисенка
(клас В. Турбовського), а на той час студенту Московської консерваторії, українцю О. Алексюку, а третю виборов представник від України, соліст ансамблю старовинної музики Одеської філармонії
О. Протас. Ще один український флейтист В. Федченко був нагороджений грамотою і почесним призом Білоруського радіо і телебачення [8, 223].
Заохочені великим резонансом після Всесоюзного конкурсу в Мінську, українські музикантивиконавці з гри на духових інструментах вирішили провести подібний конкурс в Україні, і вже у вересні
наступного 1980 р. в Донецьку було влаштовано Другий республіканський конкурс музикантіввиконавців на духових і ударних інструментах. В змаганні взяли участь 99 музикантів-духовиків зі всієї
України. Журі конкурсу очолив композитор Л. Колодуб. А першу премію серед флейтистів виборов
студент Київської консерваторії (клас В. Антонова) Микола Петлицький [7].
В квітні 1983 р. відбувся Всесоюзний конкурс музикантів-виконавців на дерев’яних духових інструментах в Одесі. Конкурсні прослуховування проходили в три тури, а виконувана на них програма
визначалася небувалим зростом рівня майстерності учасників змагання, багато з яких стали в майбутньому переможцями міжнародних конкурсів за кордоном. В конкурсі взяло участь 160 учасників. В
журі по спеціальності "флейта" було запрошено шість музикантів. Україну, як і на всіх попередніх подібних змаганнях представляв професор А. Проценко, але його учні цього разу участі в конкурсі не приймали. Призові місця були розподілені наступним чином: першу премію розділили Л. Лєбєдєв з
Москви та І. Родіонов з Ленінграду, другу отримав А. Корольов з Москви, а третю завоював К. Жумакєнов з Алма-Ати [8, 224].
З 15 до 30 листопада 1986 р. в Дніпропетровську пройшов Третій республіканський конкурс виконавців на дерев’яних духових інструментах. Журі цього конкурсу було надзвичайно представницьким, а в його склад входило аж троє флейтистів (В. Антонов, С. Закорський та Л. Шершньова).
Враховуючи, що республіканські конкурси в Україні були своєрідним відбором на більш престижні всесоюзні змагання, то і конкурсна програма на них повинна були відповідати самим високим вимогам.
Флейтисти в першому турі виконували сонату Й. С. Баха №5, мі-мінор (І та ІІ частини) і сонату С. Прокоф’єва (ІІІ та IV частини). В другому турі треба було зіграти І та ІІ частини концерту Б. Ромберга, один
з запропонованих віртуозних творів зарубіжного композитора ХХ століття ( А. Жоліве – "Пісня Ліноса",
А. Дютійє – Сонатина, А. Казелла – Сіціліана та Бурлеска) та твір сучасного українського композитора
спеціально написаний до конкурсу (О.Левкович – Сонатина). Учасники які пройшли на третій тур виконували концерт В.А. Моцарта соль-мажор, концертне алегро № 2 В. Цибіна та дивертисмент А. Штогаренка (ІІ та ІІІ частини). Заявку на участь в конкурсі подали 31 флейтист: 18 з Києва, 3 з Харкова, по
2 з Донецька та Львова, по одному з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Дрогобича, Кривого Рогу
[6]. Безпосередньо на конкурс приїхало 17 флейтистів, 11 з яких вийшли до другого туру, а 5 до тре-

74

Вісник ДАКККіМ

3’2009

тього [9]. Місця лауреатів були розподілені наступним чином: перша премія – О. Сергєєв (Київ) та О.
Базилько (Одеса), друга премія – Л. Цупікова (Київ), третя премія – О. Краснопер (Київ) та А. Войнов
(Харків). Диплому був удостоєний Ю. Паньків (Київ) [10].
Навесні 1987 р. в м. Хмельницькому відбувся Всесоюзний конкурс музикантів-виконавців на
дерев’яних духових інструментах, який став справжнім мистецьким форумом музикантів-духовиків. До
українського міста з’їхалося 49 флейтистів, 29 гобоїстів, 49 кларнетистів, 24 фаготисти та 12 саксофоністів зі всіх куточків Радянського Союзу. З 32 членів журі очолюваного художнім керівником Державного духового оркестру РРФСР, народним артистом РРФСР М. Сергєєвим, п’ятеро видатних
флейтистів. Це О. Вавіліна (Ленінград), Ю. Должиков, М. Каширський, О. Корнєєв, О. Найда (Москва).
Програма конкурсу була ідентична тій, яку українські флейтисти виконували на Республіканському
змаганні в Дніпропетровську, за винятком творів українських авторів, замість яких на другому турі потрібно було виконати сольний твір композитора В. Дяченка "Пастораль", спеціально написаний до
конкурсу [2].
Призові місця на цьому конкурсі в номінації флейта були присуджені тільки представникам московської та ленінградської флейтових шкіл. Першу премію розділили Є. Брокміллер та О. Івушейкова
з Москви, друга була поділена між Є. Сазоновою (Ленінград) та М. Степановою (Москва), а третю виборов І. Лунін (Москва) [8, 225].
Останній, четвертий Республіканський конкурс виконавців на дерев’яних духових інструментах
радянського періоду відбувся у жовтні 1990 р. в м. Рівному. Журі у складі 12 осіб очолював професор
Київської консерваторії В. Антонов. Бажання виступити на конкурсі виявили 100 претендентів, серед
яких 32 флейтисти, 12 гобоїстів, 27 кларнетистів, 16 фаготистів та 13 саксофоністів. На перший тур
конкурсу безпосередньо приїхали грати сімнадцять флейтистів. До другого туру було допущено 11
конкурсантів, а на третій відібрали шістьох. Премії розподілили так: першу розділили студентки Київської консерваторії, клас професора В. Антонова Олександра Дєснова та Богдана Стельмашенко.
Друга була поділена між студентом Київської консерваторії Юрієм Шутком (клас О. Кудряшова) та
Олексієм Шорстким (клас С. Закорського). Третя була присуджена студенту Львівської консерваторії
Федору Балогу (клас Ю. Смирнова). Диплом отримав студент Київської консерваторії Роман Штурба
(клас В. Пшеничного).
Як бачимо з результатів конкурсу, всі лауреати цього музичного змагання були учнями відомих
в Україні виконавців-флейтистів з багатих на флейтові традиції регіонів – Києва, Львова та Одеси, що
вказує на спадковість української школи гри на флейті. Через своїх видатних вчителів В. Антонова, С.
Закорського, В. Пшеничного, Ю. Смирнова вони перейняли досвід родоначальників флейтового мистецтва в Україні А. Ф. Проценка, Ф. С. Прохачова, Л. В. Рогового, що дало їм змогу навіть в період певного занепаду флейтового виконавства України гідним чином виглядати на цьому складному
конкурсному випробуванні.
Останній Всесоюзний конкурс виконавців на дерев’яних духових інструментах відбувся в місті
Тамбові восени 1991 р. Але з огляду на те, що на той час Радянський Союз вже фактично розпався,
так як напередодні всі республіки СРСР оголосили про свою незалежність, він не викликав широко
резонансу в музичних колах і не зібрав представницького складу учасників. Флейтисти з України, які
брали в ньому участь (Б. Стельмашенко та О. Вишневський) не вийшли до фінального туру. Зате
першої премії був удостоєний вихованець української школи гри на флейті (Київського музичного училища ім. Р. М. Глієра (клас Я. Верховинця) та Київської консерваторії (клас В. Антонова)), на той час
студент IV курсу Московської консерваторії Олег Сергєєв.
В післявоєнний час радянські виконавці на духових інструментах брали участь також в міжнародних музичних змаганнях за кордоном. На жаль, українські флейтисти в цей час реально не мали
змоги продемонструвати свою виконавську майстерність на цих престижних міжнародних конкурсах.
Причина цього криється в дрібному ситі відбору, з яким була пов’язана можливість виїзду того чи іншого радянського музиканта в зарубіжні країни. Спочатку потрібно було пройти не одне відбіркове
прослуховування місцевого рівня. Потім всесоюзний відбір, на якому до всіх музикантів з периферії у
столичних метрів було надзвичайно прискіпливе, а часом навіть зневажливе ставлення, так як ними
довгий час вважалося, що отримати гідну освіту і добротну школу можна лише в консерваторіях Москви та Ленінграду в класах провідних радянських педагогів-флейтистів. До того ж, кожен молодий талант, який час від часу з’являвся в республіках, одразу забирали до центру. Флейтові класи
українських консерваторій не могли похвалитися такими добірними кадрами, якими були укомплектовані класи професури Москви та Ленінграду. Від цього: недостатня конкуренція між студентамифлейтистами українських ВУЗів, відсутність чітких орієнтирів і бачення свого місця на мистецькому
олімпі країни, безперспективність подальшого вдосконалення своєї виконавської майстерності, яка
виявилася не затребуваною на всесоюзному рівні і не дістала гідної оцінки московських професорів.
Відтак, у другій половині ХХ ст. на теренах Радянського Союзу була створена злагоджена система змагань музикантів, у якій мали змогу брати участь і українські флейтисти. Механізм цієї конкурсної системи працював не тільки на те, щоб проводити спорадично всесоюзні змагання музикантівдуховиків, але й включав у себе республіканські, зональні, вузівські конкурси, які мали масовий характер і проводилися постійно. Така система організації найрізноманітніших творчих змагань всередині
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країни стала можливою завдяки прекрасно налагодженій музичній освіті в СРСР з розвинутою мережею мистецьких закладів та творчою самодіяльністю, що давало можливість протягом багатьох років,
здійснювати прискіпливий відбір нових талантів, поступово розвиваючи їх та просуваючи в майбутньому на всесоюзну та міжнародну арену.
Постійному успіху радянських музикантів також сприяла ґрунтовність підготовки до любого
конкурсного змагання. Особливо треба відмітити планову і суворо організовану систему прослуховувань різного рівня, від кафедральних до всесоюзних. Вони давали змогу кращим спеціалістам відібрати до участі в тому чи іншому конкурсі дійсно найкращих, самих достойних і бездоганно підготовлених,
для яких відразу створювались необмежені можливості для репетицій з кращими концертмейстерами,
дозволялося вільне відвідування навчального курсу лекцій в консерваторії, робилося все можливе і
неможливе тільки для того, щоб майбутні конкурсанти могли повністю зосередитися на творчості.
Треба сказати, що підготовка до любого мистецького змагання в той час займала не один місяць. Наприклад в класі професора А. Ф. Проценка в Київській консерваторії практично всі студенти
готувалися до того чи іншого конкурсу. В такий час професор працював щоденно, адже потрібно було
прослухати велику і змістовну програму, провести не одне прослуховування [4, 59]. Звичайно, що вся
ця підготовча робота для сторонніх людей дуже часто залишалася непоміченою, але її результати
проявлялися не тільки в здобутті лауреатських звань. Завдяки їй молоді українські музиканти збагачували конкурси абсолютно новим рівнем виконавської майстерності, який вирізняв їхні виступи з-поміж
інших учасників незалежно від зайнятого в кінцевому результаті місця, що в цілому і визначало престижність того чи іншого змагання.
Водночас українські виконавці-флейтисти радянських часів певним чином були заручниками
централізованої системи підготовки і проведення конкурсних змагань, що позбавляло їх можливості на
рівні конкурувати з московськими і ленінградськими музикантами на всесоюзному рівні. Просування ж
української флейтової школи на міжнародний рівень було в тій політичній системі взагалі неможливим,
що не сприяло розвитку флейтового виконавства в Україні кінця 80-х років минулого століття і завдало
певної шкоди всій вітчизняній культурі на зламі століть.
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Ім’я, яке можна вважати одним з трьох основних в історії Другої школи Фонтенбло, – Мартен
Фреміне. Про нього відомо дуже мало. Дуже важливим є те, що він 16 років, практично всю свою молодість, провів у Італії. Отже, якщо А.Дюбуа приніс у французьке мистецтво передусім фламандські
традиції, то, теж фламандець за походженням, Фреміне (існує й твердження С. Беген, що Фреміне був
не фламандцем, а французом) став "оповісником" передусім італійських впливів. Він учився та працював у Римі з 1587 р. (за Феліб’єном – з 1592 р.), а 1603 р. був викликаний королем у Францію, однак
до початку свого французького періоду художник встиг побувати ще й у Венеції і Турині, де недовго
перебував на службі у герцога Савойського, Шарля-Еммануеля І. Французька доба в житті Фреміне
була пов’язана насамперед з оформленням каплиці Трійці у Фонтенбло на замовлення Генріха IV. Дата початку цих робіт спірна. Це чи 1605 р., чи 1608 р. Проте можна сказати точніше, дотримуючись
версії французьких дослідників, 1605 р. Фреміне був офіційно запрошений виконати це замовлення, а
1 травня 1609 р. він уже почав практично втілювати його в життя. 20 серпня того ж року сцена Благовіщення була майже завершена. З 1613 р., уже після смерті Генріха IV, скульптор Б.Трембле почав за
малюнками Фреміне робити обрамлення для 14 сцен каплиці, що свідчить про те, що живопис був на
той час уже завершений, хоча шість ескізів, які збереглися, помічені 1608 – 1619 рр. 1619 р. – це рік
смерті майстра, а помер він у Франції, раптово. Його творчість перебувала під впливом італійського
маньєризму, майстрів Першої школи Фонтенбло. Програма каплиці Св. Трійці унікальна для французького мистецтва, це головна справа життя Фреміне. З деякими перервами він працював над нею до
самої смерті та закінчив уже за Людовика ХІІІ. Основною темою розписів склепіння є мотив покутної
жертви заради спасіння людини. До речі, слід відзначити, що це один з не дуже характерних на той
час прикладів звернення художника школи Фонтенбло до релігійної тематики. Серед основних сюжетів
є "Видіння Бога Ноєві, коли той покидає ковчег", "Падіння бунтівних янголів", алегорії темпераментів –
сангвініка (повітря), флегматика (вода), меланхоліка (земля) тощо, головною ж сценою стелі каплиці
став "Христос у судний день в оточенні семи головних чеснот". Отже, це було своєрідне зведення сюжетів і Старого, і Нового завітів. Цікавий ще один факт – над вівтарем цієї ж каплиці працював і син
А.Дюбуа – Жан Дюбуа, який створив "Св. Трійцю".
Однак творчість Фреміне оцінювали неоднозначно. Уже сучасники писали, що в нього "нелюдимий і дикий характер, дивний смак у рисунку та кольорі, його композиції та начерки постатей вимушені та неприємні для очей, він робив в анатомії перебільшення та, здається, не малював скелет,
нарешті, можна сказати, що він був абсолютно не пов’язаний з традиціями" (Н. Петрусевич у праці
"Искусство Франции XV-XVI веков" зазначає, що Фреміне народився 1567 р., помер 1618 р., вона ж
наголошує на його фламандському походженні [2]. Те, що пише про нього в "Описах життя живописців
короля" Депорт, підтверджує схильність художника до маньєризму, зокрема його другої хвилі.
Про живописну манеру Фреміне можна говорити переважно завдяки шести ескізам до композицій IV, II, VII, XIV та VI віконних пройомів каплиці. Всі вони невеликі за розміром, виконані олією на
полотні у техніці гризайлі, натягнуті на картон. Усі композиції створені на релігійні сюжети, що звичайно, відповідає загальній програмі: IV вікно – "Ісус серед книжників", ІІ вікно – "Сон Іосифа", VII вікно –
"Спокуса Христа в пустелі", "Алегорія релігії", XIV вікно – "Пир у Сімеона", VI вікно – "Шлюб у Кані" (усі
шість ескізів зберігаються в Луврі. Вони подані в тому порядку, в якому прийнята їхня нумерація в експозиції III залу відділу французького живопису Лувра). Людським поставам притаманна манірність,
вимушеність, репрезентативність. Ракурси дуже складні, неприродність постав посилює враження театральної драматичності, породженої мімікою облич. Рух постатей дуже активний, але він поверховий,
створює лише малюнок з контуру ліній, а не вирує зсередини. Драперій по-старому багато, вони
ускладнені фалдами, але не занадто.
Слід відзначити три характерні особливості живописної манери художника та його особливості
в цілому. По-перше, Фреміне можна вважати майстром композиції. Усі шість луврських ескізів створювалися для вікон каплиці, які мали форму в п’яти випадках овалу, а в одному – кола, що диктувалося
архітектурою будівлі. Фреміне професійно підкорює загальну побудову своїх композицій певній формі,
майстерно враховує те перспективне скорочення, яке спіткало б його постаті, коли б вони були розміщені на досить великій висоті. Композиції не багатофігурні, що сприяє виконанню його завдання. Їхні
окремі постаті, групи постатей скомпоновані так, що своїм ритмом органічно вписуються в задану форму.
Друге, на що потрібно звернути увагу, – ставлення художника до кольору. Підготовчі ескізи він
виконав у два–три кольори, активно користуючись білилами. Дуже активне ліплення об’єму постатей.
Інколи воно навіть занадто детальне, адже фалди драперій виліплені настільки старанно, що під ними
не відчувається форма людського тіла. У цих роботах завдяки техніці гризайлі та посиленій проробці
об’єму відчувається деяка скульптурність.
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Нарешті, третя особливість, найважливіша, можливо, саме вона стала причиною того, що художника не сприймали його сучасники. Йдеться про те, що часто композиції М.Фреміне позбавлені тієї
множини декоративних елементів, орнаменту та багатьох додаткових деталей, характерних для живопису маньєристів цього періоду. Завдяки цьому роботи стають менш пишними й перевантаженими, що
незвично для мистецтва цієї доби та могло не відповідати смакам глядача. Але слід пам’ятати і про
те, що ставлення до пишності навіть у придворному маньєристичному мистецтві у цей короткий проміжок часу кардинально змінилося як мінімум двічі. Двір, що тяжів до пишності та блиску, двір Генріха
ІІІ, змінився більш простим, аскетичним двором Генріха IV; але після вже його загибелі в 1610 р. разом
з Людовиком ХІІІ знову повертається пишність. Ті ж зміни відбувалися і в образотворчому мистецтві,
що мало служити королівському двору.
Потрібно згадати ще два цикли робіт М.Фреміне "Чотири отці церкви" та "Чотири євангелісти"
(Музей Образотворчого мистецтва, Орлеан). Вони теж, мабуть, були створені для каплиці в Фонтенбло. У серії "Чотирьох отців церкви", створеній близько 1610 р., дослідники бачать вплив таких італійських маньєристів як Прокаччіні [8, 51]. Виражається це передусім у кольорі та характері форми.
Особливо манірні, складні та театральні ракурси, в яких подані св. Ієронім, св. Августин, св. Амвросій і
св. Григорій. Їхні жести неприродні, вигин постатей часто S-подібний (св. Амвросій, св. Григорій). Художник приділяє велику увагу формі, роботі з об’ємом, ліпленню. Він надзвичайно старанно виписує
кожну деталь, але загалом композиції не перевантажені, добре побудовані та продумані. Це є ще одним доказом того, що Фреміне був майстром композиції.
З графічних аркушів М. Фреміне слід звернути увагу на підготовчу роботу до розписів каплиці
Трійці у Фонтенбло – начерк вівтаря. Композиція є настільки перевантаженою, що знайти єдиний композиційний центр дуже важко, постаті майже однакові за розміром, подані в ускладнених ракурсах,
обтяжені численними складками драперій, словом, композиція хаотично побудована, але компенсується це тим, що постаті підкорюються ритму, який їм завдають лінії основних архітектурних елементів, які й замикають на собі неспокійний рух, стають акцентом у ритмі численних ліній.
Більшість графіки майстрів Другої школи Фонтенбло є сюжетною, часто це підготовчий матеріал для живописних творів чи витворів декоративно-ужиткового мистецтва.
У ці ж роки працювали ще кілька художників, творчість яких має бути згадана в даному контексті. Це передусім Ж. Белланж, Ж. Калло та Н. Ланьо.
Мистецтво Жака Белланжа називають тією галуззю, у якій було досягнуто найвищого ступеня
спіритуалізації, експресивного перевтілення реальності та відступу від природи. Про цього майстра
відомо дуже мало. Згадки про нього датуються 1602–1619 рр. Відомо, що він був придворним художником герцога Лотарінгського. З тих робіт, про які є хоча б якась інформація, можна назвати декоративні картини для палацу Нансі та вівтарні образи для міських церков, але жоден з цих творів не дійшов
до наших днів, збереглися лише його рисунки, завдяки яким ми можемо скласти уявлення про його
рівень як рисувальника та гравера. Він звертався як до зображень свят та маскарадів, улюблених сюжетів тих часів, так і до релігійної тематики. Про це свідчить, наприклад, його рисунок сангіною "Три
Марії біля труни", в якому можна знайти прикмети ще навіть середньовічних традицій та відголоски
ранньофранцузького мистецтва. Однак безперечним є і вплив італійських маньєристів на мистецтво
Белланжа, що можна побачити на прикладі його гравюри "Несення хреста", до речі, відомо, що він бував в Італії і мав змогу перейняти досвід маньєристів Сієни.
Жак Калло (1592-1635 рр.) – постать, на коротке життя якої припало багато подій, що не могли
не відобразитися на його творчості. Він був родом з Лотарінгії, з Нансі, з небагатої, але відомої завдяки
своєму родинному зв’язку з Жанною д’Арк родини (бабка Калло доводилася троюрідною племінницею
Жанні д'Арк). Навчався він у Римі протягом трьох років, але у француза. Проте справжнього досвіду,
особливо в офорті, він набув в італійця Антоніо Темпести. А з 1614 р. він став придворним художником флорентійського герцога Козімо ІІ Медичі. Він, як і Белланж, і майже всі художники доби стилю
Фонтенбло, віддав належне сценам святкувань та маскарадів – перші його серії мали назви "Баталії
Медичі", "Війна кохання", "Війна краси" та "Флорентійські інтермедії". Але пізніша його творчість направлена дещо в інше русло – 1617 р. він створює графічну серію з 50 аркушів, що спочатку планувалася просто як своєрідний посібник для дітей, – "Капріччі", де він розкриває тему війни задовго до
"Жахів війни" Гойї. Його аркуші ("Облога Ла-Рошелі", "Облога острова Ре", "Облога Бреди", "Страта
мародерів", "Актори італійської комедії", "Два Панталоне", "Цигани") незалежно від тематики майже
завжди панорамні, багатофігурні, багатопланові. Аркуш "Ярмарок в Імпрунеті" (1619 р.) вважається
шедевром світової гравюри. Це апофеоз мистецтва художника вправлятися з багатофігурними композиціями – в даному випадку було нараховано 1138 лише людських постатей. Це була остання робота
італійського періоду Калло – 1621 р. він повернувся в Нансі. У ці роки виникають, мабуть, найгротескніші його серії – "Горбуни" (1622-1623 рр.), "Жебраки" (1622 р.) та "Баллі ді Сфесанія" (1622 р.), "Дворяни" (1624 р.). Однак, паралельно з цим художник звертався і до релігійної тематики, виконуючи серії
"Малих страстей" та "Великих страстей" (1623-1624 рр.), "Великих апостолів" (1632 р.) за замовленням
церкви. Займався він і ілюструванням релігійних творів, і пейзажною графікою (пейзажі Нансі 16251626 рр., "Великі види Парижа", 1630 р. Наприкінці 1620-х рр. він знов повернувся до теми, що червоною ниткою пройшла через усе його життя, створивши серії "Малих..." та "Великих бід війни" (іл.368), а
від останнього замовлення самого Людовика ХІІІ зобразити його перемогу над Нансі Калло відмовився.
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Отже, це був художник, який протягом життя звертався до найрізноманітніших тем, зображуючи такі різні сюжети однаково масштабно. Калло був неперевершеним композитором, але його заслуга
не лише в цьому – він зробив великий внесок і в розвиток техніки офорту, до якої ще не так часто зверталися в ті часи. Але основним, мабуть, є те, що цей художник був, певно, одним з перших графіків у
новому французькому мистецтві, гравюри, офорти якого були самостійними, вони не копіювали живописні твори, як це часто бувало в його добу, а існували як самоцінні, більше того, живописці пізніших
років копіювали самого Калло, тобто відбувався зворотний процес.
Нарешті, останнє ім’я, до якого хотілося б звернутися в контексті розмови про графіку, – Нікола
Ланьо, і цього разу йдеться знов переважно про олівцевий портрет. Біографічні відомості про цього
майстра дуже стислі – історія не зберегла нам навіть років його життя, ми не знаємо, де він працював,
невідоме навіть його достеменне ім’я. Його називають першим видатним майстром плеяди французьких реалістів XVII ст., хоча його підхід до трактування моделі можна, мабуть, назвати швидше не реалістичним, а натуралістичним, нещадно натуралістичним, нерідко до неестетичності. Такий же підхід
до моделі ми спостерігали раніше в скульптурі Л.Ріш’є з його милуванням тліном тіла. Цікаво, що роботи Ланьо часто поділяють на групи відповідно до типу моделей, але імен моделей ми не побачимо
на жодному аркуші – залишається думати, що історія не зберегла імена людей, яких зображали таким
нещадно фотографічним способом. Це старі чоловіки або жінки та, чи селяни, чи п’яниці, навіть божевільні ("Голова чоловіка похилого віку", "Портрет жінки похилого віку", "Стара, що сміється"). Також
пропонувався поділ за етнічними рисами. Але майже завжди моделями Ланьо були люди з нижчих
прошарків, яких не потрібно було ідеалізувати при портретуванні. Цей типаж, алегоричне трактування
моделей та схильність до атрибутів дослідники пов’язують із моралізуючими алегоріями, розповсюдженими в народному театрі, народній поезії. Але серед моделей художника, правда, рідко, але все ж
зустрічаються і представники знаті ("Портрет аристократа в береті"). Тому дослідники схильні припускати, що лише частину портретів Ланьо робив з натури. Бачення моделі у Ланьо дуже незвичне, хоча
в мистецтві різних країн є аналогії – чи то гравюри, чи рисунки, але Ланьо не лише вкрай натуралістично передає ті риси, які він реально бачить, він не узагальнює об’єми, не пропускаючи жодної дрібниці, що суттєво відображується на якості його рисунків – вони часто дробні, завантажені деталями,
розбиті головні об’єми, тому важко ліпити об’єм у цілому. Автор діє так, немов через поганий зір (що
нерідко дуже допомагає художникам) користується окулярами чи роздивляється всі ці обличчя через
збільшувальне скло – він не лише передає ті найдрібніші деталі, недоступні неозброєному оку, а й гіпертрофує реальну форму. Висувається і гіпотеза стосовно того, що всі ці аркуші не були портретами
в прямому розумінні цього терміна, а були узагальнювальними образами, тобто алегоричними портретами чи старості, чи то глупоти, чи то пияцтва. Гротескність образів Ланьо порівнюють з гротескністю персонажів Рабле.
Ще одна галузь, про яку слід згадати хоча б кількома словами, досліджуючи школу Фонтенбло
– це ілюстрування рукописних книг. Після 1480 р., з появою друкованих видань рукописи мали витримувати серйозну конкуренцію. Крім того, відтоді вони розраховували вже на значно вужче коло замовників. З’являлися такі витвори мистецтва часто з приводу королівського в’їзду до міста, заключення
династичного шлюбу, зішестя на престол чи за церковним замовленням. Так, після розквіту цього виду мистецтва часів Бурдішона та франко-фламандської школи новий його золотий вік почався з 1520х рр.., особливо виділялося правління Генріха ІІ. Найвідомішими творами в ці роки були "Часослов
Клод Французької", "Часослов Генріха ІІ" 1547 р. та "Часослов Монморансі" пр. 1540-1560 рр. У творах
майстрів, що оформляли ці рукописи, поєднувалися ще фламандські традиції з нововведеннями школи Фонтенбло. В оздобленні таких рукописних книг брали участь такі художники як Ніколо дель Аббате
та Дю Мустьє [4, 73]. Дослідники сперечаються щодо того, чи можна говорити про оздоблені рукописні
книги власне школи Фонтенбло, чи лише про ті, що створювалися в ці часи та мали опосередковане
відношення до школи. С.Беген пов’язує оздоблення "Часослову Монморансі" з іменами Буавена, Делона та Россо, мотиви з робіт якого використовувалися там, припускає можливість участі інших майстрів школи в його оформленні. Також спірним залишається і питання щодо можливої участі в
оздобленні рукописів Ф.Дюбуа, М.Веллана, Ж.Балена. Дуже цікавим є "Часослов Катерини де Медичі",
що зберігається у фондах Національної Бібліотеки Франції. Він містить надзвичайно цікаві мініатюри,
що привертають увагу передусім тим, що це парні портрети дітей королеви Катерини, що стали королями чи королевами. Це, наприклад, парні погрудні портрети Франциска ІІ та Марії Стюарт, Філіпа ІІ
Іспанського та Єлизавети де Валуа, Карла ІХ та Єлизавети Австрійської, Генріха Наваррського та
Маргарити де Валуа. Усі вони подані з молитовно складеними руками, жіноча постать завжди зображена позаду чоловічої. Кожна дрібниця вбрання пророблена надзвичайно точно, що характерно для
всіх мініатюр цього часу.
Безперечним можна визнати, що в ілюструванні рукописів провідну роль відігравав орнамент і
поєднувалися традиції ще ранньофранцузьких та фламандських мініатюристів та нові віяння доби, як і
в декоративно-вжитковому мистецтві цих років, про яке стисло піде мова далі.
Оскільки дана доба є періодом надзвичайно тісного взаємозв’язку між різними видами мистецтва, часом синтезу мистецтв, зміна архітектурного стилю закономірно спричинила і стилістичну перебудову всієї системи вжиткових мистецтв. Готичні меблі не вписувалися в ренесансові інтер’єри, тому
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створюються нові їх форми й види, розповсюджуються буфети, дресуари, кабінети. І саме тут найхарактерніше проявляється одна з основних визначальних рис стилю Фонтенбло – еволюція орнаменту,
що є однією з найважливіших зовнішніх особливостей стилю. Замість готичного плетіння з традиційними виноградними гронами та плющем площини вкриваються арабесками, зображення міфологічних
персонажів та їхніх атрибутів вкрапляються в орнаментальні композиції. Ескізи для створення численних витворів мистецтва виконувалися кращими художниками доби, чимало з них ми зараз розглядаємо як самостійні роботи, завдяки яким можна отримати уявлення про те, які саме форми й види
меблів, прикрас, зброї існували тоді, бо доля багатьох виробів, зокрема з коштовних металів, є дуже
короткою. Еволюція триває і в шпалерному мистецтві, виробах з металу, емалі, ювелірному мистецтві,
збройній справі.
Центром розвитку емальєрного мистецтва залишається, як і раніше, Лімож. При створенні нових, самостійних творів часто використовувалися французькі копії з італійських майолік. Майстри користувалися гравюрами, офортами А. дю Серсо, Е.Делона, ксилографіями з книги, надрукованої в
Ліоні, для того, щоб втілити у своєму виді мистецтва маніфест французького маньєризму. У середині
XVI ст. у Ліможі працює, мабуть, найвідоміший майстер емалей Леонар Лімозан (1505 – 1575 рр.). Серед його робіт цікаво відзначити портрети або постаті з портретними рисами конкретних осіб: у 1547 р.
була створена серія з 12 апостолів за малюнками Пріматіччо, презентована Генріхом ІІ Діані де Пуатьє для її замку Ане; у 1556 р. Лімозан, тоді придворний емальєр Франциска І, створює портрет Анна
де Монморансі, Великого Конетабля Франції. До речі, постаті сатирів, що їх зобразив в обрамленні
художник, були перейняти ним з зображених у Галереї Франциска І у Фонтенбло.
Говорячи про вироби з металу, слід відзначити кілька творів, що зараз прикрашають колекцію
декоративно-вжиткового мистецтва Лувра. Передусім, це знаменитий щит Карла ІХ, зроблений королівським придворним майстром П.Редоном, який супроводжувався ще шоломом і шаблею. Дослідники
зазначають, що центральний сюжет був обрамлений орнаментальними мотивами, улюбленими художниками школи Фонтенбло, – масками, трофеями, фруктами, вплетеними в орнамент. Ще одна річ,
про яку хотілося б побіжно згадати, – жезл Ордену Св. Духа, що був виконаний з позолоченого срібла
з вкрапленням емалі за малюнком Т. дю Брея. Це був один з десяти предметів, які замовив створити
Генріх ІІІ у 1578 р. на честь появи ордену, а виконані вони були між 1579 та 1585 рр. Сам жезл
з’явився у 1586 р., був зроблений Ф. Дюжарженом.
Ще раз згадати про італійські впливи слід у контексті розмови про збройну справу. Навіть Франциск І протягом майже всього життя (крім останніх років) володів парадними лаштунками та зброєю,
виготовленими міланськими майстрами. Однак, за Генріха ІІ, який вніс суто французький смак у придворне мистецтво, недолюблюючи італійців, з‘явилися інші течії і в декоруванні зброї. Це був час, коли
зброя та лаштунки містили в собі найбільшу кількість монограм та орнаментальних мотивів. Це був
той орнамент, що зустрічається і в тканинах, шпалерах, ювелірних виробах. Орнаментальні мотиви
супроводжували будь-яку деталь. У Парижі було створено цілу майстерню зброярів, яка спеціалізовано
виконувала переважно королівські замовлення і була прозвана "школою Лувра". Інколи навіть класифікацію зброї по групам проводять за типом орнаменту. Звичайно, пишніе оздоблення призначалося
лише для зброї парадної, яка виконувала суто декоративні функції, до середини сторіччя – також для
зброї турнірної (після загибелі Генріха II турніри у Франції були офіційно заборонені).
Взагалі, орнамент відігравав неабияку роль у формуванні стилю Фонтенбло і характеру мистецтва Західної Європи цієї доби загалом. Гравери, архітектори, декоратори та майстри художнього ремесла, ювеліри розробляли різноманітні мотиви декору, що використовувалися в різних галузях
мистецтва [1, 4]. За допомогою естампів вони тиражувалися. Улюбленим орнаментом був гротеск, перейнятий з античності, у якому перепліталися різноманітні природні форми. Часто орнаментальні аркуші являли собою самостійні твори мистецтва, а не тільки ескізний матеріал. У самому принципі
пізньоренесансової форми посилюється декоративна тенденція. Серед найпоширеніших орнаментальних мотивів доби маньєризму – черепахи, змії, равлики, рослинні елементи тощо. Простежується
тяжіння майстрів до незвичного, дивного, лінеарного плетіння, вишуканості візерунків. Це фантастичні,
ірреальні комбінації елементів, дещо штучні та надзвичайно ускладнені. Лише ближче до сер. XVII ст.
такі мотиви поступатимуться місцем зображенням більш реальних рослин, квітів, тому орнамент кінця
XVI – поч. XVII ст. називають останнім відгуком маньєристичного смаку [1, 4].
Отже, мистецтво Другої школи Фонтенбло втілило в собі синтез італійських, фламандських та
своїх національних традицій: майстри стали продовжувачами маньєристичних традицій Італії, традицій північного романізму. Якщо феномен Першої школи можна було назвати привнесеним, то в Другій
школі іноземні традиції не стільки переймалися, скільки перероблялися, трансформувалися, переплітаючись з французькими. Явище Другої школи значно більше замкнене на самому собі. Процеси, що
відбувалися в його середовищі, були більш внутрішніми, у той час як вплив Першої школи перейшов
за межі замку Фонтенбло. Однак ці два феномени, незважаючи на свої відмінності, сприймаються цілком. Ми маємо справу з утворенням єдиної синтетичної італо-франко-фламандської культури, яка
стала своєрідним джерелом натхнення для формування нового мистецтва в інших країнах Західної
Європи.

80

Вісник ДАКККіМ

3’2009
Використані джерела

1. Орнаментальная гравюра XVII века. Каталог выставки / Авт. вступ. ст. А.Л.Ракова. – М.: Искусство,1986. – 112 c.
2. Петрусевич Н. Искусство Франции ХV-ХVІ веков / Н. Петрусевич. – Л.: Искусство, 1975. – 223 с.
3. Felibien А. Entretien sur lеs vies еt sur lеs ouvrages dеs plus excellens peintres anciens еt modernes /
A.Felibien. – Раris, 1688. – 2e edition. – Т.ІІ. – 398 p.
4. Fontainebleau. – V.1. – Ottawa, 1973. – 423 p.
5. Fontainebleau. – Раris, 1991. – 218 p.
6. Маntz Р. La реіnturе Française du IХе sіèсlе à lа fin du ХVІе sіèсlе / P. Mantz. – Раris, 1911. – 547 p.
7. Petit Larousse de la Peinture. – Paris, 1979. – 708 р.
8. The Museum of Fine Arts // Ву E. Моіnet, К.І. Ballesteros. – Orleans, 1997. – 242 p.

УДК 008:070]:621.397(048)

Галина Петрівна Погребняк©
кандидат мистецтвознавства, доцент

ЕСТЕТИЧНЕ ПОЛЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
(частина друга)
У статті здійснено аналіз сучасного телебачення як середовища продукування численних
аудіовізуальних образів у контексті культурної парадигми ХХ століття.
Автором розглянуто характерні особливості сучасного телебачення, досліджено специфіку
взаємодії між телебаченням і глядачем, проаналізовано телевізійні принципи утримання уваги і
основні механізми глядацького сприйняття телевізійної продукції.
Ключові слова: естетика, телебачення, реальність, свідомість, глядацьке сприйняття,
виразні засоби.
In the article provides an analysis of modern television as a production environment for a number of
audio visual images within the context of cultural paradigm in the XX the century.
With the author’s attention being targeted at major features of modern TV, she carries out a research
into most specific traits of TV-viewer interface while analyzing basic concepts aimed at riveting and keeping
the audience attention and concentration of mechanics of viewers’ perception as regards modern television.
Key words: aesthetics, television (TV), reality, consciousness, perception by viewers, distinct meas.
Загальновідомо, що формою існування телебачення є програма. При цьому мистецтво існує у
формі твору.
Нагадаємо, що програма – процес, який протікає в теперішньому часі, але він відкритий для
майбутнього і, як правило, незавершений. Цей процес можна і слід планувати, він не є стихійним. Програма завжди мозаїчна за своєю структурою. Що ж до спектру функцій програми, то він значно ширший за той набір ролей, котрі внутрішньо властиві мистецтву, оскільки програма покликана вирішувати
соціально-управлінські, соціально-орієнтовні, інші завдання, властиві телебаченню як інституту
комунікації, а не мистецтва.
Важливо зазначити, що твір – це не процес, а результат творчого процесу, він створює свій
власний, замкнений, умовний простір і час, художній "мікрокосм", він органічний і суверенний.
Програма є зовнішньою, штучною і, певною мірою, неорганічною формою демонстрації
суспільного буття творів. Цікаво, що адекватною органічною формою суспільного буття тих художніх
творів, з якими ми зазвичай маємо справу за межами телебачення, є сеанс, спектакль. Інколи доводиться в них спостерігати подобу програмної організації: фестивалі, декади, конкурси тощо. В цих випадках програмна демонстрація творів створює, як і в телебаченні, таку собі "додаткову вартість" [1,
41]: пізнавальну, політичну. Але програмна організація репертуару в кінематографі і театрі – все ж таки виняток, що ледве здатний створити стійкі аномалії у сприйнятті аудиторії і творчому мисленні;
правилом є спектакль, сеанс, тобто "чисті", нейтральні форми, що не мають власного змісту, такі, що
не створюють якогось змістового контексту, постійно властивого телебаченню.
Телевізійна програма використовує твори, але елементарною "клітинкою", одиницею
вимірювання програми є не твір, а передача. Відмінність між твором і передачею не відчувається і не
помічається доти, доки твір використовується в програмі з більш менш нейтральною метою: ознайомити з ним глядача, організувати дозвілля. Але відмінність стає очевидною, коли задум програміста
стає змістовним, тенденційним, тобто коли він досягає демонстрацією твору певної мети, що
внутрішньо не властива самому твору. Програміст в такому випадку здійснює щось на кшталт контрапунктичного монтажу в кіно, або прийому "спектакль у спектаклі" [2, 29] в театрі, враховуючи ситуацію
© Погребняк Г. П., 2009
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сприйняття, занурюючи твір в той чи інший програмни контекст, створює певний ситуаційний ефект,
додатковий зміст, що належить не твору, а передачі. Іноді подібний ефект може виникати і стихійно,
особливо якщо демонстрований твір за характером та стилем різко контрастує з ситуацією безумовного достеменного, що створюється телевізійною програмою. Як зазначалось у першій частині статті, під
час демонстрації архівної кінохроніки або старих художніх фільмів спостерігається дивний феномен,
коли глядач переживає не за зміст фільму, а за зміст передачі. Ситуація теперішнього часу змінює
акценти в новому асоціативному полі зміст фільму. Переживаючи минуле в теперішньому часі, котрого
не знає кіно, глядач набуває здатності усвідомлювати передачу як щось відмінне від твору, як
потенційно особливу форму, абсолютно особливу творчу можливість.
Чим же ця форма відрізняється від форми твору? Перш за все відсутністю власного екранного
часу або радикальним зближенням екранного часу з часом реальним, безумовним. Час фільму завжди ілюзорний, умовний, його події можуть тривати рік, століття. Час передачі завжди реальний. Це
час сприйняття глядачем акту комунікації і творчого процесу, а не життя героїв. Форму безумовного
теперішнього часу телепередачі подарували прямі телевізійні репортажі. Однак ця особливість телебачення осмислена і як особлива творча умовність, відображена і "знята" з особливостей структури
творів, що складаються в поле телевізійної комунікації. Це так звані відкриті процесуальні структури: їх
прикладом можуть слугувати бесіда, конкурс, обговорення тощо. Незалежно від того, зафіксовані вони
на плівці чи передаються безпосередньо, вони зберігають форму теперішнього часу, форму не твору,
а передачі, не результату творчої діяльності, а його безпосереднього процесу. Тому їх неможливо
відтворити на кіноекрані, технічно. Технічно, звичайно, можна зарядити в проектор і показати у
кінозалі talk show "Я так думаю", конкурси "Танці з зірками" чи "Танцюю для тебе", ігри "Перший
мільйон" чи "Що? Де? Коли?", сорокову серію "Зачарованого кохання", або ж дев’яносто дев’яту
"Рудої", концертні виступи гуртів "Океан Ельзи" чи "Мандри", музичні кліпи Софії Ротару чи Руслани
тощо. А от психологічно звикнути до подібного способу демонстрації неможливо, бо все це буде
сприйматись у кіносередовищі як репродукції іншого мистецтва – телевізійного, як передачі вони не є
природними в середовищі, що не знає теперішнього часу.
Отож, ще раз нагадаємо: власною формою реалізації телепрограми є не твір, а передача. Твір
– результат, програма – процес. Твір, до того ж, є замкненим "мікрокосмом", всередині котрого діють
лише його власні закони. Програма, в свою чергу, – відкрита, неавтономна форма.
Можна припустити, що пошуки компромісу між твором і програмою надзвичайно різноманітні.
Тому нам доведеться, не заглиблюючись в аналіз, обмежитись лише побіжним оглядом найбільш
помітних тенденцій.
Такий тип ТБ як "ПРИКЛАДНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ" жорстко пов’язаний з об’єктивною позаекранною
реальністю. Він продукує функціональні, злободенні програми, розраховані на вирішення численних
утилітарних прикладних завдань. Тому і художня творчість в телебаченні набуває рис, що споріднюють
її, приміром, не зі станковим живописом, а з прикладними мистецтвами: з дизайном (естетичною
організацією реальності), публіцистикою (на ТБ дедалі більшої популярності набувають форми
публіцистичного, журналістського кіно: фільм-нарис (Л.Парфьонова, М.Кожухова), фільм-розслідування
(К.Стогнія, В.Ар’єва), фільм-фельєтон, науково-популярною літературою, книжковою графікою. Подібні
пошуки спершу здавались (і не лише здавались – були) наївними ілюстративними пласкими формами.
Але поступово стало зрозуміло, що ілюстративність дратує тільки в тому випадку, коли вона не є
органічною: літературність може бути недоліком станкового живопису, а не книжкової графіки. І навпаки: чомусь пригадуються ті химери, що з’явились у ті часи, коли канони реалістичного живопису намагалися копіювати представники прикладних мистецтв, що виготовляли килими, тканини, посуд тощо.
Графічність, ілюстративність ТБ перетворилась на його особливість, перестала бути недоліком і
виявилась як жанрова умовність, органічна для певного кола завдань. Саме в жанрі ілюстрації, що
особливо не претендує на автономність, незалежність від оригіналу, вирішуються сьогодні численні
телевізійні екранізації літературних творів, де простежуються "спільні родові риси в творенні
специфічної естетики ТБ" [3, 21]. Адже, погодьмося, кінематограф прагне не проілюструвати, а "перебороти", "знищити" першоджерело, примусити глядача "забути" про нього, повірити в екранне втілення
як єдино можливе, унікальне.
Це створює величезні труднощі при зверненні кінематографа до класики, до загальновідомих
творів: важко перебороти вже існуючі у кожного глядача уявлення. При цьому телебачення і не прагне
їх переборювати, тому найбільший успіх телевізійних екранізацій пов’язаний саме з класикою, з творами загальновідомими. Телевізійна ілюстрація – версія, одна з можливих версій, вона не "знищує"
першоджерело, а зводить, пов’язує аудиторію з ним. Як репортаж, об’єкт котрого поза ТБ, він існує в
реальності; на екрані – версія, погляд в котрому тим більше образності, чим більше суб’єктивності.
Однією з найбільш формалістичних, але не менш цікавих спроб вирішити суперечності між реальним часом передачі і умовним часом твору є пошуки сюжетів, драматичних конструкцій, що
зберігають часову безперервність дії. Всі події в них вміщуються в годину-дві, котрі продовжується передача, так, якби вони відбувались у дійсності і демонструвались репортажною камерою. Іноді такі
твори імітують репортажний "потік життя" [4, 78], з властивою йому ненавмисністю, увагою до випадкових деталей, ненав’язливістю, що передбачає особливі стосунки з аудиторією. Однак найчастіше дія
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організовується напруженою дослідницькою фабулою, вона продовжується як в науковому експерименті,
штучність, програмність котрого виправдовується тим чи іншим природним чином (телевізійні фільми
"Без свідків", "Аварія", "Переклад з англійської", "Тема" та ін.). В таких постановках є зазвичай і прихований ведучий – персонаж, що організовує і здійснює експеримент.
Про те, що подібні постановки вдало реалізують телевізійний, ніби "свідка", тип сприйняття, що
в них проглядають риси художнього аналізу, досить специфічні для телебачення, зазначалось в
дослідження численних науковців, зокрема В.Абрамова, Ю.Богомолова, Р.Кречетової, Н.Велехової,
І.Мішиної, О.Попова, Є.Сергєєва. Однак, фактично, "синхронні драми" – явище на екрані ТБ досить
рідкісне; їхня лабораторна цінність незаперечна, але, як і будь-який унікальний атракціон, вони мають
не багато шансів перетворитись в типову форму творчості на телебаченні; їх унікальність,
атракціонність, що дозволяє приховати відмінність між часом твору і передачі, поглиблює протиріччя з
іншими властивостями програми – періодичністю, серійністю, незамкненістю.
Можливо, найбільш радикальним вирішенням суперечностей між твором і передачею стали
види телевізійного видовища, котрі відмовилися від створення художнього "мікрокосму", від ілюзії
справжнього, від умовного часу і простору, тобто від форми твору взагалі. Це вже не передачі у формі
твору, а твори у формі передачі. Місцем дії в них стає студія, часом – проміжок існування творчого
процесу. Виконавці грають не героїв, а за героїв. Вони виступають ніби у ролі свідків тієї чи іншої
історії, що розповідають і показують глядачеві, як це було, але не створюють ілюзію існування
персонажів зараз же, вони ведуть репортаж із своїх ролей, репортаж із образу.
Змістовні, а також виразні можливості "твору у формі передачі" – форми в якій проглядає
дослідницьке, філософсько-історичне телебачення – чітко проглядають хоча б в такій передачі, як
"Слідство вели…" з Леонідом Каневським. В цій передачі на екрані часто немає аніяких атрибутів
"історичного спектаклю": сучасні люди в сучасному одязі поводять себе не як лицедії, що створюють
"ілюзію справжнього" за рахунок перевтілення, а як дослідники, схвильовані подіями далеких літ. Так
відбувається тому, що вживаючись і вдумуючись у відтворювані події, вони розуміють щось надто
важливе для себе і глядачів. Іншими словами – темою зазначеної вище телепередачі стає не просто
минуле, а минуле в теперішньому часі, історія в глядацькій долі. Кожна передача циклу "Слідство вели…" постає ніби незавершений твір з відкритим творчим процесом, де, приміром, під час навмисного
показу репетиції, актори демонструють нам різні "версії", "гіпотези" образів. Якщо ж ці "версії" та
"гіпотези" їх не задовольняють – вони можуть ніби "вийти з образу", обговорити, що залишається для них
загадкою, звернутись до документів, побувати в тих місцях, де відбувались події, що відтворюються на
екрані, показати подію так, як її розуміють інші люди – ніби з кількох точок зору. В такому випадку телепередача може перетворитися в художню подію, закарбовану в процесуальній формі теперішнього часу.
Твори у періодичній формі, в формі програми (документальні, науково-популярні, художньоігрові багатосерійні фільми) стали першими явищами телемистецтва, котрі глядачі відрізняють від
кінофільму і екранізованої виставки, визнають оригінальною формою телевізійної творчості.
В цих формах синтез твору і програми, "набуття твором процесуальності, періодичності іноді
супроводжується якісними змінами жанрової структури твору" [5, 49], його образної тканини (приміром,
відродження "кочівних персонажів-масок" та інших рис долітературних, дофольклорних видовищ). В
інших випадках програмність усвідомлюється лише як можливість перебороти жорсткий хронометраж
твору, обмежений в кіно і театрі сеансом, спектаклем і "спорадичністю аудиторії" [6, 76]. Але якщо
навіть докорінних якісних змін при цьому не відбувається і програмність ТБ використовується лише як
механічна можливість продемонструвати "дуже довгий" фільм, часто-густо багатосерійні твори вже не
можуть жити поза телеекраном не тільки тому, що важко показати в кіно. Вони ніби зростаються з реальним
контекстом їх демонстрації, стають подіями нашого власного життя, породжують ефект співіснування,
здаються явищами епохи історичного культурного середовища, в якому ми перебуваємо. Ось ця
подієвість, поєднання з контекстом демонстрації телевізійних "серій" не тільки на кіноекрані, а й при
повторному показі на екрані ТБ робить їх схожими на "історичні цитати, репродукції оригіналу" [7, 11].
Різноманітних видів творів-програм вже і сьогодні нам відомо чимало. Це і гумористичні огляди
з постійними масками (вітчизняний "ДомКом", російська "Наша Russia"), і "сімейні судові хроніки" (показовою в цьому відношенні є телепередача "Сімейні справи" з Іриною Калінською на каналі "1+1"), і
детективні серії, які вибудовуються як серії "справ" ("Ціна кохання", "Кримінальна Росія" тощо), і
багатосерійні телефільми, де в кожній серії нові справи розплутуються постійними героями ("Повернення Мухтара", "Комісар Рекс", "Каменська", "Менти", "Кулагін і партнери" тощо).
Мабуть багатосерійні фільми – найбільш складне і суперечливе явище в цьому переліку. В
інших "серіях" діють маски, маріонетки, а глибина змісту, рівень реальності, які доступні цим способам
художнього опанування, досить обмежені. При цьому багатосерійний фільм створює реалістичні характери і дозволяє їх багатогранне дослідження в розвитку.
Популярними у глядача є і багатосерійні гумористичні телепередачі, створені за законами телетеатру. Такими є російські "Городок" і "Каламбур", вітчизняні "ДомКом" і "Маски шоу", що являють
собою програмну періодичну "відкриту" форму. Хоч назвати їх багатосерійним фільмом-спектаклем
неможливо, бо ж такого типу телепередачі залишаються лише взаємовигідним компромісом між твором і програмою, між кіно і ТБ.
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Спроба розгорнути фільм у програму, надати йому "відкритої" форми неминуче перетворює
героїв у маріонеток, маски (що доречно лише у видовищах розважального характеру) або перетворює
твір з образу, перетворення реальності в ілюзорну реальність. Тому, власне, не варто цінувати як перемогу реалістичного мистецтва те, що глядачі сприймають героїв тієї чи іншої телевізійної "серії" як
реальних людей чи то в ганебному і скандальному шоу "Вікна" з Дмитром Нагієвим, чи в розсудливих,
корисних (перш за все з юридичної точки зору) "Сімейних справах" з Іриною Калінською, чи в згубній
для людської моралі "Забороненій зоні" з Михайлом Порєчєнковим. (Посилатися на російські телепрограми автора змушує майже повна відсутність їх на українських телеканалах, до того ж поодинокі з
них є калькованими з телепередач північного сусіда.)
Можливо, щоб багатосерійний фільм міг стати періодичним фільмом, таким, що звертається
до серйозних тем, глибокого рівня буття, він повинен стати синкретичною, "подвійною" формою, яка
створює об’єктивний історичний образ світу і паралельно – його художні версії. Тобто повинен
відбутись синтез принципу багатосерійності з тими пошуками, котрі ми спробували означити умовною
формулою "місце дії – студія". Саме такими (схематично) виглядають деякі жанрово-стилістичні
тенденції, що простежуються в системі відносин між твором і програмою.
Отож, телебачення – найбільш універсальна технічна система репродукування творів культури
і образів реальності. В цьому сенсі ТБ можна назвати "базовою аудіовізуальною системою" [8, 17],
оскільки вона може репродукувати і театр, і кінематограф, й інші види мистецтва, але немає системи,
котра могла би репродукувати телебачення. Але якщо за цим принципом вибудувати різні системи
зображення в послідовні ряди: живопис-фотографія-театр-кіно-телебачення та ін. – виявляться деякі
прості закономірності. Спробуємо їх охарактеризувати.
Кожна наступна (така, що репродукує) система виявиться ширшою, тобто матиме більше
"ступенів свободи", ніж оригінальна. Змістом такої системи стане оригінальна (точніше – інваріанта, її
"документ") плюс ще деякий додатковий зміст. Тобто в кінематографі, приміром, театр плюс
документальність в зображенні життя. Із системи, що репродукує, кінематограф перетворюється на
оригінальну, творчу систему зображення. Із зовнішньої комунікативної форми буття мистецтва кіно
трансформується в органічну форму. При цьому виявляє особливості художньої мови лише тоді, коли
"знімається протиріччя між його "художнім" і "фотографічним" змістом: інсценування, акторське
дійство набуває фотографічної достовірності і безпосередності, безумовна документальність кадру
усвідомлюється як нова художня умовність.
Початок подібного усвідомлення і "зняття" суперечностей між твором і передачею, твором і
програмою спостерігається нині на ТБ.
Телевізійна система, що може репродукувати, відрізняється від оригінальної більшою
терпимістю до різноманітних елементів. Суто технічна ніби то властивість: здатність репродукувати
велику кількість інших систем – виявляється здатністю, що визначає, так би мовити, "естетичне поле"
телебачення. Оперний спектакль "Кармен" і репортаж з так званої "гарячої точки", "Караоке на
майдані" і архівна кінохроніка у документальному фільмі "Місто, яке зрадили", ексцентричні вистави
"Кривого дзеркала" і сатиричні "Вечірнього кварталу", концерт "Фабрики зірок" і реалістичний художній
фільм "Голод 33" співіснують на телеекрані на правах різних явищ реального світу, стихійно утворюючи певний неосяжний образ-колаж.
Отож, чим ширшими є репродуктивні можливості системи, тим вона більш терпима до
поєднання різноманітних елементів. Досить згадати як важко на кіноекрані приживались (та власне й
не прижились) "гібридні" жанри (фільм-опера, фільм-балет, фільм-спектакль, фільм-концерт). А от на
телебаченні вони виявились досить органічними.
Схожа тенденція простежується і в документальному ТБ. В телевізійне поле проникає значно
більше "випадкових", "нетипових", неідеалізованих зображень, аніж на документальний кіноекран. В
телебаченні ми спостерігаємо дуже помітне "зниження стилю":екранний образ реальності наближається
до її емпіричного випадкового образу" [9, 20]; кіноекран подібний до літературної мови; телеекран – до
просторіччя. Безперечно, що образ реальності, який формується телеекраном, досить сильно впливає
на уявлення глядача про межі естетичного і тим самим на стиль сучасного мистецтва взагалі. Як колись кінематограф порушив театральні амплуа, так телебачення порушує кінематографічні типажні
стереотипи (в усякому випадку добряче "знижує" і демократизує їх, при цьому межі естетичного в
цілому швидко просуваються у сферу "дисгарнічного", "потворного").
Естетичне поле, що виникає в системі, яка здатна репродукувати, можна назвати, користуючись термінологією фізиків, але, звичайно без претензій на змістові аналогії, "полем слабких
взаємодій" [10, 14]; оригінальні системи – полем сильних взаємодій.
У полі сильних взаємодій чітко виражена тенденція до художнього синтезу елементів. Це добре простежується і в кінообразі: актор в найбільшій мірі ототожнений з героєм. І в характері стосунків
кіноекрана з літературним першоджерелом: в прагненні повністю асимілювати цю основу, створити
оригінальний твір. І в характері жанрових пошуків: в сучасному кінематографі ми спостерігаємо, як
синкретична форма фільм з музичним дивертисментом, фільм – концерт тощо синтезується в
органічну жанрову єдність, наприклад, мюзикл.
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У полі слабких взаємодій очевиднішою є схильність до синкретичних форм. Синкретизм – це
єдність різноманітних начал. Синкретичною була творчість у стародавні віки. Адже в ній ще не
розділились, не спеціалізувались художнє і наукове пізнання, ремесло, мистецтво, обряд, а також різні
види художньої творчості.
На телебаченні ми спостерігаємо панування синкретичних рис – синкретичних (двоїстих, багатозначних) як за змістом, так і за характером образності. Синкретичний характер мають стосунки ТБ з
літературою: телебачення (як зазначалось вище) тяжіє до форми екранізації, котру точніше було би
називати не фільмом, а екранним прочитанням, екранним відтворенням літературного першоджерела.
Схожими виглядають і стосунки телеекрану з театром, телеекранізація часто зберігає і навіть
підкреслює двоплановість передачі, що полягає і в художньому відображенні життя, і документальності
мистецтва.
Телебачення впроваджує і синкретичний стиль акторського виконання, гри так би мовити "на
стику", де реальність переходить в образ, ніби у двох планах: комунікативному, в якому живе актор, та
ілюзорному, в якому живуть герої, тобто на стику самовираження і перевтілення, долі і ролі.
Синкретизм телебачення проглядає в композиційних і жанрових особливостях його пошуків:
від дивертисментної (такої, що передбачає слабкий асоціативний зв’язок між "номерами", "атракціонами",
епізодами) структури оглядів, ревю, драматичних хронік, що прижилися на ТБ, до такого наче б то ризикованого симбіозу драматичної і балетної форми як "фантазія".
Синкретизм телебачення парадоксальним чином відображається іноді в сприйнятті глядача.
Іноді можна почути від нього таке: "Котрий вже вечір дивлюся цей фальшивий безглуздий серіал!". Що
ж тримає його біля екрана? Невже тільки магія безплатного видовища? Але ж телебачення нині навіть
занадто багатопрограмне, тому є вибір. Очевидно дається взнаки двоїстість сприйняття. Глядач
спостерігає твір як факт реальності, як феномен часу, в котрому йому цікаво відшукувати свої теми,
сюжети, героїв. Твір стає матеріалом і умовою творчої ситуації передачі. Сьогодні також помічено, що
в ТБ прекрасно сприймаються "брудні", "крихкі", з точки зору законів кінематографа, документальні
фільми, "засмічені" ніби випадковими, слабко пов’язаними з "ідеєю" твору кадрами. Така ж закономірність
простежується і в деяких багатосерійних телевізійних фільмах ("Колекція", "Кулагін і партнери", "Леся
плюс Рома", "Повернення Мухтара" тощо), художні прорахунки яких можна пояснити багатьма причинами, але тільки не відсутністю відчуття телеекрана, його особливостей.
Подібні постановки являють собою ледь асоційований потік епізодів, пов’язаних між собою, не
стільки хронікальною послідовністю або просто переміщенням камери від епізоду до епізоду. Твір
починає нагадувати не "структуру документального монтажу, незамкнений "мікрокосм", а частину
більш широкого цілого, існуючого за межами ТБ, об’єктивно" [11, 38].
Така "недостовірність", фрагментарність або ескізність структури вимагає творчої співучасті
глядача, створює особливі стосунки між глядачем і екраном. Тому більш вільні зв’язки між елементами художньої структури і між глядачем та екраном можуть бути зрозумілі не як недолік ТБ, а як його
особлива можливість залучати у поле художнього сприйняття живу реальність. Може гірше, а може й
краще, однак ця можливість телебачення постійно втілюється на екрані: твір стає не тільки об’єктом, а
й фабулою, способом творення ситуації, естетичного переживання реального світу, представленого то
глядачами в концертній залі, то історичною кінохронікою, то героями передачі "Ключовий момент", – способом ліплення синкретичного "ситуаційного" образу, "мистецтва реальності" [12, 2].
Відтак, процес творчого становлення телебачення можна розглядати і як процес переборення,
"зняття" мозаїчності ТБ – в багатомірності, багатоплановості відображення життя, тобто перетворення
безумовних особливостей телевізійної комунікації в творчу умовність, в художню мову телебачення.
Можливо, численні явища, глибоко закономірні для ТБ, здаються нам сьогодні "дичками", дивними гібридами, екзотичними атракціонами тощо. Проте слід дуже уважно вдивлятися в риси творінь,
які формуються в естетичному полі ТБ, бо ж в них проглядає майбуття культури. Це твердження слід
сприймати як просту констатацію факту: нова епоха в культурі зароджувалась і визрівала в полі масових, "низьких", "балаганних" форм комунікації. Вульгаризацією і знеособленням літератури здавалась
колись преса. Балаганним атракціоном – кінематограф. Але саме ці нові засоби комунікації виявились
тими "запропонованими обставинами" [13, 17], в котрих мистецтву належало би знайти образ епохи,
що створила ці засоби. Спираючись на можливості нових комунікацій, розвиваючись безпосередньо в
їх орбіті чи відштовхуючись від них – байдуже: доля художньої культури складалась під прямим впливом "комунікації століття" – під знаком преси… кінематографа… телебачення.
Погодьмося, з усіх видовищ телебачення таки справді наймасовіше, але нині ТБ стає ще й, так
би мовити, новими "пропонованими обставинами" суспільного буття художньої культури і її велетенським
експериментальним цехом. Тому відрадним є той факт, що у цьому цеху дедалі частіше з’являються
справжні майстри.
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА І
НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ КРИМСЬКИХ ТАТАР
Автором висунуто гіпотезу щодо унікальності взаємозв'язків кримськотатарського мистецтва та національного руху кримських татар, подано вихідні положення та основні аспекти
проведення дослідження сценічного мистецтва у системі національного руху кримських татар.
Ключові слова: кримськотатарське мистецтво, національний рух кримських татар,
сценічне мистецтво.
The hypothesis of unicity of intercommunications of Crimean Tatars art and national movement of
Crimean Tatars is in-process pulled out, initial positions and basic aspects of research of the stage art are
presented in the system of national movement of Crimean Tatars.
Key words: Crimean Tatars art, national movement of Crimean Tatars, stage art.
Суспільні трансформації в Україні за роки незалежності позначилися суттєвими змінами у
політичному устрої, відносинах власності, соціальній структурі, господарському комплексі країни.
Трансформації не оминули й етнополітичної та мистецької сфер життя. В умовах демократизації,
зміни політичних і ціннісних орієнтацій особливої актуальності набувають дослідження, присвячені
проблемам малих народів, серед яких чільне місце займають кримські татари.
Бурхливі події останніх років навколо так званого "кримськотатарського питання" актуалізують
дослідження проблем, пов'язаних із національним рухом кримських татар (витоки, періодизація,
особливості, перспективи тощо). Останнім часом з'явилося чимало наукових праць, які розглядають
кримськотатарський національний рух періоду після депортації 1944 р. в етнополітичному, історичному,
культурологічному аспектах (М. Губогло, Є. Зінченко, В. Котигоренко, С. Червонная тощо). Мистецтво
кримських татар цього періоду поступово входить до кола наукової рефлексії. Однак практично
недослідженою залишається проблема ролі мистецтва кримських татар у національному русі.
Методика подібного дослідження є малорозробленою, передбачає, на нашу думку, застосування принципу поліметодологізму, оскільки розробка може бути проведеною лише на стику декількох
наук: етнополітології, етномистецтвознавства, етнології, етносоціології, етнопсихології тощо.
У радянські часи проведення подібного дослідження було неможливе. Про яке наукове осмислення кримськотатарського мистецтва у радянські часи після 1944 р. можна говорити, якщо "у
післявоєнних переписах населення СРСР (1959, 1970, 1979 рр.) кримські татари зовсім не враховувалися, ніяких свідчень про їх численність не повідомлялося" [4, 12]. Але це не означає, що народу та
мистецтва, створеного його представниками, не існувало, а також не існувало художніх творів
непредставників етносу, які тематично або стилістично були пов'язані та об'єктивно стали частиною
багатогранного явища – національного руху кримських татар.
М. Губогло вважає історичною специфікою кримськотатарського національного руху "радикалізм,
революційну енергію, політизацію та організованість, пафос ідеї національної державності, поєднання
певної етнічної самоізоляції... з установками широкої екстериторіальності та відродженням ідей
пантюркської та панісламіської спільності та солідарності" [4, 4]. Певною мірою ці риси були та залишаються характерними й для мистецтва кримських татар, оскільки характер та основні ідеї національного
руху мали відображення у творах мистецтва, одночасно твори мистецтва ставали опосередкованими
виразниками певних національно-визвольних ідей усього народу, що в подальшому знаходили конкретне втілення в гаслах представників підпільних політичних організацій кримських татар.
© Підлипська А. М., 2009
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Кримськотатарський національний рух є рухом репресованого народу, що зазнав жорстокого
геноциду, насильницької депортації, морального приниження. Саме ці особливості мали глибинне
відбиття та стали основними в кримськотатарському мистецтві всього періоду після 1944 р.
Активний комплекс реставраційних ідей та компенсаційних вимог (відновлення автономії, повернення народу на історичну батьківщину, гасло "повернути все відібране") також прослідковується в
багатьох видах мистецтва кримських татар.
Кримськотатарський рух має давню історію, на відміну від багатьох національних та гражданських рухів, сформованих у СРСР у часи "перебудови". Мистецтво, як невід'ємна частина розвитку
кримськотатарської спільноти, набуло багатого досвіду відображення, трансформації та інших форм
взаємодії з ідеями національного руху.
Великий досвід "підпільної" боротьби, протидії владним та партійним структурам (в Узбекистані,
Таджикистані, у Краснодарському краї, безпосередньо в Криму), досвід організованих масових
виступів та гіркий досвід зіткнення із силовими методами (розгони мітингів, побиття демонстрантів,
арешти активістів, судові процеси) [4, 5] стали своєрідними каталізаторами мистецьких ідей.
Широке міжнародне визнання національного руху кримських татар поєднувалося з політичною
та мистецькою діяльністю закордонних кримськотатарських діаспор у Туреччині, Румунії, США.
Програма кримськотатарського національно-визвольного руху протягом десятиліть формувалась та розвивалась, виключаючи будь-яку ворожість, протистояння іншим народам країни. Ці риси
збережено й сьогодні. Немала заслуга в процесі інтеграції кримських татар у суспільство України саме
діячів мистецтва цього народу.
Мистецтво кримськотатарського народу періоду після депортації, періоду багаторічної дискримінації
та законного повернення на батьківщину – це частина загальнолюдської мистецької скарбниці,
світової культури.
Виокремлюючи в якості предмета дослідження кримськотатарське мистецтво як складову
національного руху народу, ми не маємо на меті більш широке висвітлення історії мистецтва й культури кримських татар усього періоду існування етносу, а також не претендуємо на вичерпність у
наведенні мистецьких подій обраного періоду. Основне завдання подібного дослідження – провести
мистецтвознавчий аналіз такого самобутнього явища як кримськотатарське мистецтво та виявити його
значення у взаємодії з національним рухом.
Важливим у розвитку кримськотатарського мистецтва, зокрема, сценічного (театральне,
хореографічне, вокальне, інструментальне), усієї культури кримських татар, є внутрішній взаємозв'язок
етнополітичних та етнокультурних факторів, залежність усієї системи культурного відродження цього
народу від успіхів його політизованого руху.
Цілком підтримуємо С. Червону, відому дослідницю кримськотатарського національного руху
та мистецтва, яка вважає, що "всіма своїми реальними досягненнями, усім, що вони (кримськотатарська сучасна культура, професійне мистецтво, національна гуманітарна наука, широка сфера
освіти, національна школа, преса – А. П.) мають, усе, чим володіють на початок 1990-х рр. (подібна
ситуація, на нашу думку, збереглася й до нині – А. П.), вони практично зобов'язані національновизвольному руху" [4; 270]. Отже, національне професійне мистецтво, додамо – і аматорське,
відроджувалося після страшних подій 1944 року (депортації кримських татар із Криму та дисперсійного
розселення в республіках Середньої Азії та за Уралом) та розвивалося в подальшому завдяки
політичним досягненням борців за встановлення історичної справедливості та повернення народу на
батьківщину.
Водночас кримськотатарське мистецтво, особливо сценічні види, отримавши "легалізаційний
імпульс" від національного руху, у свою чергу, сприяло формуванню національної свідомості кримських
татар та, прямо чи опосередковано, ставало своєрідним каталізатором суспільно-політичного невдоволення цілого народу своїм положенням. Отже, національний рух кримських татар та кримськотатарське мистецтво – тісно пов'язані феномени.
Саме політичні акції з боку держави призвели до практичного знищення всіх видів кримськотатарського мистецтва та значної частини професійних митців 1944 р., пожвавлення національного руху
та відродження аматорського мистецтва після 1956 р. та становлення професійного мистецтва в умовах піднесення національного руху кримських татар другої половини 60-х років XX ст., подальшого
розвитку та сходження на якісно новий рівень, починаючи з кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст., що
пов'язано з масовим поверненням на історичну батьківщину до Криму.
Депортація зруйнувала систему середньої та вищої національної освіти, налагоджене видавництво газет, журналів, книг кримськотатарською мовою, науково-дослідні інститути та музеї, що займалися проблемами матеріальної та духовної культури кримських татар. Через депортацію кримські
татари позбулися можливості розвитку національних мистецтв. До депортації в Криму існувала велика
кількість кримськотатарських аматорських хореографічних, театральних, музичних колективів, два
професійні ансамблі пісні і танцю – Ялтинський ансамбль пісні і танцю кримських татар та Кримський
державний ансамбль пісні і танцю, Кримський державний татарський драматичний театр. Зазнавши
дисперсного розселення, опинившись в інокультурному середовищі в умовах державної політичної та
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соціально-економічної дискримінації, кримські татари перші роки практично вели боротьбу за виживання.
В умовах режиму спецпоселень кримськотатарські митці були позбавлені можливості
реалізовувати свої творчі здібності: Усеїн Баккал, відомий танцюрист та хореограф, який до війни був
артистом та балетмейстером Кримського державного татарського театру, Кримського державного ансамблю пісні і танцю, керівником одного з найвідоміших аматорських танцювальних колективів – ансамблю сімферопольського будинку культури промкооперації, 1948 р. був арештований та сім років
перебував у таборах як зрадник батьківщини; танцюрист-віртуоз Шевкет Мамутов працював на
будівництві Ферхадської ГЕС тощо.
Уже в середині 40-х років XX ст. траплялись поодинокі випадки організації із власної ініціативи,
безумовно, з дозволу місцевих органів НКВС, аматорських колективів, що намагалися зберегти надбання національної культури. Так, 1945 р. в Будинку культури Риштанського району Ферганської
області Узбекистану був створений драматичний гурток під керівництвом С. Усеїнової. До гуртка входило
шістнадцять молодих аматорів. Вони інсценували твори різних авторів, національні п'єси, зокрема уривок
із вистави "Арзи кьыз" ("Дівчина Арзи"), відроджували кримськотатарські народні пісні та танці [7].
Поступово хвиля створення аматорських мистецьких колективів охопила багато місць компактного перебування кримських татар, більшість з яких опинилася в Узбекистані. На будівництві
Ферхадської ГЕС був створений творчий колектив, до якого, зокрема, увійшли відомі в довоєнному
Криму танцівники Ш. Мамутов, Ш. Союков, ПІ. Арсланов. Учасники цього колективу відіграли вагому
роль у майбутньому в створенні професійного ансамблю "Хайтарма" [8].
Однак не можна говорити, що процес створення аматорських творчих колективів відбувався за
всебічної підтримки держави. Скоріше, навпаки, держава йшла на поступки в місцях спецпоселень,
зберігаючи табу на все кримськотатарське на іншій території СРСР. Яскравим прикладом подібного
ставлення може слугувати випадок, який трапився під час підготовки до всесоюзного огляду художньої
самодіяльності. Журнал "Клуб" 1955 р. у № 9 писав: "Забуття істини, що репертуар являється ідейною
основою театрального, музичного, танцювального мистецтва, призвело танцювальний колектив
залізничного технікуму в Акмолинську до підготовки до огляду танцю "кримських татар" (…) де були
представники та члени фабрично-заводських місцевих комітетів, представники та члени правлінь
клубів у той день, коли гуртки включили ці дурниці до свого репертуару?" [2, 12]. Відтак, державна репертуарна політика не допускала навіть думки, що до огляду художньої самодіяльності можна
підготувати танець кримських татар.
Кримськотатарське професійне мистецтво в 1944-1955 рр. позбавили права на існування поза
межами спецпоселень, його розвиток був можливий лише в умовах аматорських колективів. Послаблення режиму спецпоселень 1956 р. позитивно відбилося на поступовому відродженні культури
кримських татар, зокрема, професійного мистецтва.
1955 р. в Будинку культури міста Самарканд було створено аматорський колектив, до складу
якого ввійшли колишні артисти Кримського державного татарського театру, Ялтинського ансамблю
пісні і танцю кримських татар та інші артисти. Організував колектив відомий кримськотатарський
політичний діяч В. Муртазаєв, що став ініціатором створення професійного ансамблю "Хайтарма".
1957 р. створено професійний ансамбль пісні і танцю кримських татар "Хайтарма", де було репрезентовано не тільки музичне, вокальне та хореографічне мистецтво, а й театральне, оскільки допустити існування ще одного професійного колективу кримських татар – театру держава не могла.
Саме тут зібралися колишні артисти Сімферопольського та Ялтинського ансамблів кримських татар,
Кримського державного татарського театру, що існували в Криму до війни, а також талановита молодь. Ансамбль став своєрідним втіленням надій на повернення на історичну батьківщину. Практично
до повернення до Криму це був єдиний професійний колектив, що репрезентував, хоча й у концентрованому вигляді, сценічне мистецтво кримських татар.
1987 р. "Хайтарма" вперше приїхала до Криму на гастролі. Це був той час, коли держава (тоді –
СРСР) ще остаточно не вирішила політико-правові аспекти повернення кримських татар на історичну
батьківщину, але переїхати до Криму вже наважилося чимало кримських татар. Гастролі відбулися з
великим успіхом. Причому на концерти приходили не тільки кримські татари, а переважно представники
інших національностей – мешканців півострова, що сприяло формуванню толерантного ставлення до
процесів інтеграції кримських татар у кримське суспільство.
Головний балетмейстер колективу Р. Баккал не обмежувалася постановочною діяльністю в
"Хайтармі". Нею був створений кримськотатарський танець "Хайтарма" у Державному вокальнохореографічному ансамблі "Таврія" (м. Сімферополь), що протягом декількох років викликав шквали
овацій, зали аплодували стоячі, вимагаючи повторення номеру. Виконавці досить часто вимушені були на прохання глядачів виконувати номер двічі. Подібне сприйняття аудиторією кримськотатарського
народно-сценічного хореографічного мистецтва пояснювалось довготривалою відсутністю всього, що
пов'язано із кримськими татарами на Кримському півострові. Саме сценічне мистецтво символізувало
своєрідну легалізацію, вкорінення на рідній землі народу, що жорстоко на довгі роки був позбавлений
батьківщини.
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Саме з поверненням до Криму з'явилася можливість відродження професійного театрального
мистецтва кримських татар (вперше професійний Кримський державний татарський театр було створено в Сімферополі 1923 року). У квітні 1990 р. в Сімферополі відбулася прем'єра вистави "Арзы
къыз" ("Дівчина Арзи"), що була написана драматургом Ю. Болатом ще до війни (до 1941 р.), музика
Я. Шерфединова та І. Бахшиша. За довготривалої відсутності практики втілення крупних драматичних
творів кримськотатарські режисери не наважилися поставити першу виставу після повернення на
історичну батьківщину. Для постановки вистави за мотивами народної кримськотатарської легенди
"Арзы къыз" ("Дівчина Арзи") був запрошений режисер Російського академічного театру В. Аносов [1].
Відродження кримськотатарського професійного театрального мистецтва відбувалося в умовах
відсутності власного приміщення, багатьох невирішених юридичних та економічних проблем.
1993 р. колектив театру отримав стаціонарне приміщення, що сприяло творчій активізації трупи. Якщо на початку діяльності ставили спектаклі кримськотатарської тематики, то в подальшому до
репертуару ввійшли твори українських, російських та західноєвропейських драматургів.
Масове повернення кримських татар наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. на
батьківщину супроводжувалося багатьма економічними труднощами. Однак це не завадило створенню аматорських мистецьких колективів. Ці процеси набули ознак масового аматорського руху,
подібного до 20-30-х років ХХ ст. Однак тоді це відбувалося за державних та партійних директив, а
тепер – із власної ініціативи людей. Одним із перших на півострові А. Алімовим був створений дитячий
вокально-хореографічний колектив "Учансув". Згодом набули популярності дитячі хореографічні колективи "Фіданлар", "Тесселі", "Джеміле", "Хоран" та ін.
Наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. у Криму кримськотатарське сценічне мистецтво
переживало період активного становлення в нових суспільно-політичних та економічних умовах. Процеси інституалізації професійних мистецьких колективів, надання стаціонарних приміщень тощо переважно відбувалося в процесі довготривалих переговорів, акцій протесту тощо за активної підтримки
організацій національного руху кримських татар. З набуттям Україною незалежності ці процеси мали
спрямований характер у відповідності до програми інтеграції кримських татар в українське
суспільство. Створення професійних та аматорських мистецьких колективів збагатило не тільки власне кримськотатарську культуру, а й культуру України та світову в цілому. Також сприяло формуванню
атмосфери діалогу в поліетнічному регіоні.
Отже, дослідження потребують такі аспекти проблеми, як виявлення зв'язків різного рівня між
національним рухом та сценічним мистецтвом кримських татар; функціонування аматорського та
професійного сценічного мистецтва від фактичного винищення, спричиненого депортацією, до набуття ознак масового руху наприкінці ХХ століття; виявлення особливостей розвитку кримськотатарського
театрального, хореографічного, інструментального, вокального мистецтв у контексті загальнодержавного мистецького розвитку.
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Стаття присвячена першому періоду педагогічної діяльності О.Й. Гавронського: від
філософа із докторським ступенем та науковими монографіями до митця європейського рівня та
одного з перших радянських кінопедагогів.
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The article is devoted the first period of pedagogical activity of Oleksandr Y. Gavrons'kiy: from a philosopher with doctorate degree and scientific monographs to the director of the European level and one of
the first Soviet theacher of cinema art.
Key words: school of movie actors of B.V. Chaykovskogo, Oleksandr Gavrons'kiy, philosopher, Kyiv
State Institute of cinema Art.
Гавронський Олександр Йосипович – філософ, математик, режисер театру і кіно, педагог
акторської школи ім. Б.В. Чайковського і художнього факультету Київського державного інституту
кінематографії (КДІК) – надзвичайно ерудована й інтелігентна людина, митець, який мав докторську
ступінь з філософії. Несправедливе звинувачення у "троцькізмі" під час так званого кіровського потоку,
як наслідок – двадцять п’ять років таборів призвели до того, що ім’я цієї людини за радянських часів
згадувалося в негативному аспекті, навіть після реабілітації його оминали.
Під час роботи над цим дослідженням було опрацьовано матеріали декількох українських
архівів – Центрального державного архіву громадських об’єднань (ЦДАГО) України, Центрального
державного архіву вищих органів і управління (ЦДАВО) України, Галузевого державного архіву Служби
Безпеки (ГДА СБ) України, архіву музею Національної кіностудії художніх фільмів ім. О.П. Довженка,
приватних архівів. Актуальність дослідження не викликає сумнівів, оскільки до наукового обігу національної
кіноосвіти повертається надзвичайно цікава людина, яка стояла біля витоків радянської школи кінорежисури
та педагогіки екранних мистецтв. "З якою видатною особистістю звела мене доля" [3, 5], – писала в
архівних спогадах про свого вчителя Р. Єсипова.
Олександр Гавронський народився 11 червня (23 – за новим стилем) 1888 р. в Москві в
заможній родині торговців чаєм. Борис Пастернак часто бував у будинку Висоцьких, кузеном яких був
Гавронський: "Пастернак часто ходив у гості до Висоцьких. Водив туди своїх друзів... Філософські розмови затівав кузен Іди, дотепний і світський Олександр Гавронський. Його старший брат Дмитро учився в Марбурзі і вважався найближчим учнем Германа Когена. Мати, Марія Василівна, була патріоткою
філософської школи і брала участь у подіях марбурзького життя. Сашко теж слухав лекції в Марбурзі,
але позбавлений серйозних інтересів їздив Європою без особливих намірів. Він був начитаний, ще
більше знав поверхово. Його риси можна впізнати в образі Шютца в "Трьох главах з повісті", а пізніше
Сашка Бальца зі "Спекторського": "Шютц був сином багатих батьків і родичем найвідоміших
революціонерів. Цього було достатньо, щоб вважати його революціонером і багатієм" [7].
Гавронський замість перспективної економічної кар’єри зайнявся смертельно небезпечною
революційною діяльністю, можливо тому, що "двоюрідними братами Гавронських і Висоцьких були
Михайло й Абрам Гоци, засновники партії есерів" [7].
Революційна діяльність Гавронського була досить успішною, адже невдовзі він перший раз в
своєму житті був засуджений до страти царським урядом. Олександр Гавронський був хоробрим,
сміливим і дещо авантюрним молодим чоловіком, а можливо допомогли гроші і зв’язки: він врятувався, перебравшись за кордон.
Поза межами Батьківщини О. Гавронський не хотів лише насолоджуватися врятованим життям,
а почав навчатися на філософському факультеті Марбурзького університету. Гавронський був талановитим і дуже вразливим юнаком. Його невдачі в коханні можна списати на помилки молодості або
на поганий характер першої дружини Євгенії, хоча взагалі то Олександр Гавронський користувався
увагою жінок. Так, зокрема, спогади однієї з його учениць по кіноакторській школі у деяких місцях нагадують слова закоханої жінки: "Незважаючи на те, що це було дуже давно, я назавжди запам'ятала. Думаю
тим, що досить велика кількість уже відомих мені явищ сприймалося мною кожне окремо, а в Олександра Йосиповича міркування про добро і зло, про вірність і зраду, про поезію і музику, про зоряне
небо і нашу красуню землю – все взаємодіяло, все було зв'язано одне з іншим і залежало одне від
іншого" [3, 4].
Фатальне одруження призвело до того, що двадцятирічний Гавронський на деякий час інкогніто
повернувся до Росії, де його розшукувала поліція. "Навесні 1911 р., – писав Євгеній Пастернак, – із
© Безручко О. В., 2009
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Швейцарії повернувся Олександр Гавронський, з яким Пастернак був дуже близьким у цей час (...).
Судячи з листів Штиху, навесні 1909 р. Пастернак зумів вивести Гавронського з важкого душевного
стану. Збереглося кілька невідправлених листів Гавронському цього часу, в яких Пастернак намагався
помирити його з дружиною і відговорити від злого юнацького цинізму" [7].
Душевні травми молоді люди часто лікують алкоголем, а так звана "молода молодь", до якої
належав О. Й. Гавронський, морфієм. Молодий Гавронський намагався втекти від нещасного кохання,
від себе, а найголовніше – від дружини, яка "приїхала незабаром слідом за чоловіком і попросила
Пастернака допомогти їй у розшуках Гавронського, який ховався від неї. Вони знайшли його в "Номерах Воробйова", дешевому готелі на Малій Луб’янці. Сцена в "Номерах" у зміненому вигляді ввійшла
найважливішою композиційною ланкою в роман "Доктор Живаго" [7].
Олександр Гавронський був сильною особистістю, а тому, як і Михайло Булгаков та Гліб Затворницький, зміг побороти наркотичну залежність. Допомогло вилікуватися захоплення наукою – він
закінчив філософські факультети Марбурзького й Женевського університетів, а також інститут Ж.–Ж.
Руссо. Гавронський був надзвичайно обдарованою людиною, адже не кожен революціонер є автором
наукових монографій "Логіка чисел" та "Методологічні принципи природознавства".
1915 р. О. Гавронський вирішив знову змінити своє життя, а тому залишив наукову кар’єру і
вирішив присвятити своє життя мистецтву: працював режисером Цюріхського й головним режисером
Женевського театрів. Після повалення самодержавства Олександр Гавронський, який вже міг не боятися
смертного вироку, кинув забезпечене життя в Європі і остаточно повернувся на Батьківщину. В охопленій
громадянською війною Росії режисер європейського рівня очолив Незлобінський театр, працював з
А. Луначарським, потім став відповідальним режисером Державного театру-студії імені Федора Шаляпіна.
1924 р. О. Гавронський знову вирішив змінити своє життя, а тому, кинувши театр, поринув у
кіномистецтво, задеклароване вождем пролетарської революції як найважливіше з мистецтв.
Проте спочатку Гавронський став навіть не кінорежисером, а кінопедагогом. Колишня студентка кіноакторської школи Раїса Єсипова згадувала, що Олександр Йосипович Гавронський "з'явився у
нас в студії кіноакторів після смерті її керівника – Бориса Віталійовича Чайковського (…) Ми осиротіли
і були дуже розгублені. Прихід нових людей (окрім Гавронського, до нас прийшов ще Пудовкін) нас
непокоїв. Тоді, після закінчення студії, працевлаштування не було, і ми не дуже ясно уявляли собі наше майбутнє. Ми сподівалися на Б. В. Чайковського, він один міг про нас поклопотатися, а тому досить безтурботно існували. Отже, керівником до нас прийшов Гавронський" [3, 1].
Борис Віталійович Чайковський (1888–1924), режисер і сценарист кінофірм А. Дранкова,
А. Талдикіна, А. Ханжонкова та інших студій, на яких він до 1918 р. поставив близько півсотні фільмів
("Живий труп", 1911 р;. "Дезертир", 1919 р.; "Каплиця Святого Іоанна", 1923 р. та ін.). Він багато друкувався у кіновиданнях, автор книги "Кіно-натурщики та кіно-актори", у 1918 р. заснував Школу-студію
кіноакторів, якою і керував до 5 листопада 1924 р.
Олександр Гавронський очолив осиротілу кіноакторську школу з 1924 до 1925 р. Другим педагогом кіношколи був режисер, актор, сценарист, художник Всеволод Іларіонович Пудовкін (1893–1953).
У цей час В. Пудовкін закінчував навчання в майстерні Л. Кулєшова, в фільмах якого "Незвичайні пригоди містера Веста в країні більшовиків" (1924) і "Промінь смерті" (1925) виконував гострохарактерні
ролі, був співавтором сценаріїв та художником. У кіноакторській школі Всеволод Пудовкін, як згадувала Раїса Єсипова, "з'являвся не часто і завжди несподівано, заняття з ним, як правило, були дуже
цікаві. Володіючи буйним темпераментом і талантом, він обдаровував нас не лише розумінням
кінематографічного мистецтва, а й тим, що необхідно знати людям, які вибрали цю професію. Але де,
коли і як ми зможемо це застосувати – не входило в завдання Всеволода Іларіоновича. Зовсім інакше
повівся з нами Гавронський. Природно, він також посвячував нас в таємниці кіномистецтва, викладав
він це детально і дуже чітко, але, крім того, він дуже уважно роздивлявся нас всіх окремо, бажаючи,
скоріш за все, точно вгадати, хто з нас на що здатний. Мені здається, що він наче жалів нас, знаючи
наперед всю складність уготовленої нам дороги. Не знаю, чи все це відчували, але я це чітко
відзначала і мені було неспокійно" [3, 1-2].
У той час не було чітко розроблених програм підготовки кіноакторів, і навіть термін навчання
залежав від наказів або примх керівництва: "Незважаючи на те, що заняття в нас йшли дуже добре, і
багато хто себе уже проявив, а, може бути, саме в силу цього нам досить швидко видали посвідчення
про закінчення студії і відпустили на всі чотири сторони. Після закінчення студії в нас збереглися самі
добрі відносини. Але бачилися ми дуже рідко, тому що Олександр Йосипович виїхав, здається, у
Ленінград на студію "Белдержкіно", знімати картину. А я підписала договір і почала зніматися в картині
"Свої та чужі" у режисера Ю. Тарича в головній ролі" [3, 2].
Після закриття кіноакторської школи О. Гавронський переїхав до Ленінграда, де на студії
"Держвійськовокіно" разом з Ю. Райзманом зняв свій перший фільм "Коло" (1927)(інша назва "Обов’язок і
кохання"). Тривалість фільму – 7 частин (1 850 метрів), автори сценарію С. Єрмолинський, В. Шершеневич; оператор Л. Косматов; художник В. Комарденков; помічник режисера Н. Арменев, Н. Привезенцев.
У ролях: А. Кторов (Володимир Полянський, радянський службовець з провінції), В. Попова (Марія,
його дружина), А. Жилинський (Борис Берсенєв, помічник прокурора), Б. Чернова (Віра, його дружина),
С. Гец (Вовка, їхній син). На жаль, фільм не зберігся, а тому зрозуміти його мистецький рівень не можна лише з тогочасних публікацій [5].
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У цьому фільмі два кінорежисери – дебютанти розглядали конфлікт між суспільним боргом і
особистим почуттям, який по-новому вирішується в умовах радянської дійсності. Роки непу. Перевантажений службовими справами помічник прокурора Берсенєв мало звертав уваги на свою дружину
Віру, якій було неприємним становище "кімнатної болонки". Родинна "ідилія" виявилася хисткою і розвалилася при першому ж життєвому випробуванні. У будинку Берсенєва з’явився жуїр Полянський, в
якого закохалася Віра, яка знемагала від неробства. Коханець виявився розтратником державних
коштів, за що й потрапив до Берсенєва. Помічнику прокурора Берсенєву вдалося з’ясувати, що його
дружина Віра була співучасницею злочину. Але в Полянському він впізнав адвоката, який надав йому
притулок, коли його переслідували царські агенти. Після тривалих роздумів Берсенєв вирішив дати
справі законний хід. Розтратник був відданий суду. Комуніст Берсенєв, забравши дитину, назавжди
порвав з дружиною. Фільм зберігся частково.
Наступного року на цій же студії О. Гавронський виступає в якості самостійного кінорежисера
(режисера-постановника), знімає драму "Кривий Ріг" (1928 р., Держвійськовокіно, 6 частин, 1 800 метрів),
автор сценарію С. Єрмолинський; оператор Й. Гелейн; художник В. Комарденков; грим. А. Шаргалін;
асистент режисера Ю. Вінокуров. У ролях: І. Чувелєв (Андрій), Н. Чертякова (Катерина, його дружина),
Е. Токмаков (батько Паїсій), І. Шираух (Степан), В. Рундальцев (Ілька, їхній син), Д. Васильєв
(доповідач з міста), Е. Малолєтнова, Є. Мельникова, Ю. Чернишова, А. Жилінський, Н. Москвін.
О. Гавронський звертається до культурно-просвітницької роботі на селі в період "розкуркулювання". Сюжет сценариста С. Єрмолинського не вирізнявся від тогочасних фільмів і повністю вкладався в тогочасні штампи і схеми.
Червоноармієць-відпускник Андрій повернувся у рідний Кривий Ріг. Вихований Червоною
Армією, він не міг залишитися байдужим спостерігачем боротьби за нове життя. За його ініціативи був
організований військовий гурток сільської молоді. Проти Андрія озброїлися селяни, очолювані
місцевим попом – батьком Паїсієм. Пристосовуючись до нових умов життя, Паїсій намагається протиставити гуртку Андрія свій "культпросвіт" попівства. Підтримуваний сільським активом, Андрій прагнув вирвати з-під впливу попа, що майстерно маскувався, не лише молодь, а й доросле населення
села. Під час престольного свята кулаки влаштували п’яний бешкет, направлений проти Андрія та
інших ініціаторів закриття церкви. У хаті п'яного Степана, ватажка кулаків, виникла пожежа. Андрій,
мобілізувавши сільських комсомольців, членів гуртка, відстояв від вогню сусідні будинки і врятував
єдиного сина Степана. Розчулений кулак віддав гуртку Андрія свою рушниця. Після цього батько
Паїсій, не знаходячи підтримки у сільського населення, назавжди виїхав з Кривого Рогу [6].
Паралельно із зйомками "Кривого Рогу" Гавронський працював помічником режисера у
Є. Черв’якова в картині "Мій син" ("Син", "Старе тримає") на студії Радкіно у Ленінграді.
Третій фільм "Міст через Випь" (інша назва "Завірюха", Держвійськіно, 5 частин, 930 метрів)
1928 р. О. Гавронський зняв з режисером М. Верховським про героїзм бійця Червоної Армії, який до
кінця виконав свій революційний обов’язок. Автор сценарію А. Медведкін; оператор Я. Толчан; художник В. Комарденков. У ролях: І. Чувелєв (Семен Пірса, червоноармієць), М. Костромський (шляховий
сторож), А. Норвилло (дружина сторожа), В. Уральський (Курилов), Л. Роксанова (його дружина),
П. Ільїн (їхній син).
Роки Громадянської війни. Білі несподівано прорвали фронт, зайняли міст через річку Випь і
захопили в полон червоноармійців – караульних. Одному з них, Семену, вдалося втекти. Шляховий
сторож прихистив Семена, видавши його за свого племінника. Від вартового молодий червоноармієць
дізнався про загибель своїх товаришів. Випадок звів Семена з селянином Куріловим, в якого син був
насильно мобілізований в білу армію. Вони вирішили висадити залізничний міст, аби зупинити наступ
білих. Селянину вдалося викрасти у білогвардійців підривні шашки в той момент, коли його син охороняв
склад. Семен висадив міст через Випь, але був схоплений білими і розстріляний. Фільм не зберігся.
У той час існувала практика "висилати" режисерів, які не виправдали довіру керівництва з центру (яким, безперечно, був Ленінград) до провінційної Одеси. Проте в даному випадку ситуація інша:
фото О. Гавронського прикрашало журнальну статтю про Ленінградську кінофабрику "Белдержкіно", а
в тематичному плані цієї кінофабрики режисер мав два так званих запуски.
Перший: "Жінка – герой громадянської війни". Завдання фільму – показати активну роль жінки
(селянки, партійки, робітниці) в Громадянській війні. Принцип побудови – три новели, об'єднані не сюжетно, а єдністю задуму. Сценарій А. Осинської, режисер О. Гавронський, оператор Гелейнін.
Другий: "Кооперація і оборона СРСР". Значення кооперації в справі зміцнення Червоної Армії і
обороноздатності країни. Сценарій Капоникіна, реж. О. Гавронський" [1].
Отже, Гавронського поважали і довіряли в Ленінграді. Проте він поїхав на Одеську кінофабрику.
Скоріш за все, митець захотів більшої свободи творчості. Директор Одеської кінофабрики Павло Нечеса був надзвичайно далекоглядною людиною, а тому намагався зібрати найкращі режисерські кадри.
В Одесі Олександр Гавронський познайомився з Ольгою Улицькою, яка на першому фільмі
"Темна пляма" ("Передзвін") була його асистентом. В подальшому Ольга Петрівна Улицька стала його
дружиною і співрежисером останнього фільму "Кохання". На відміну від першої дружини Євгенії, Ольгу
Улицьку характеризували лише з позитивного боку, зокрема Раїса Єсипова писала: "Нас зустріла
дружина Олександра Йосиповича – Ольга Улицька. Буквально з ходу я відчула себе з нею, як з давно
знайомою і дорогою мені людиною" [3, 5].
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Сценарій "темної плями" О. Гавронський написав разом з С. Єрмолинським, співрежисером (за
сучасною термінологією – другим режисером) був Ісідор Вінокуров. Актори: Олександр Чистяков,
Леонід Барбе, Белла Чернова, Ніна Алісова, Марія Паршина, Володимир Уральський, Микола
Пальників. У фільмі про жорстокі реалії провінційного міщанства старої Росії грав і студент-випускник
ОДТК Георгій Авенаріус (високий чиновник).
У позаштатному маленькому містечку дореволюційної Росії жила родина м'ясника. М'ясник,
звіроподібний чоловік, деспотичний і тупий, безконечними побоями довів свою дружину до смерті, а
сина перетворив на жалюгідну, пригноблену істоту. На похоронах дружини м'ясникові сподобалася
красива внучка чоботаря – наречена сина, боязка, покірна дівчина. М'ясник нахабно і грубо
відсторонив сина і сам одружувався на ній. Син пішов з будинку, став бродяжкою і спився. Але доля
сина не порушила спокою м'ясника. Прем'єра фільму відбулася 30 грудня 1929 р. Як і більшість
фільмів Гавронського, "Темна пляма" не збереглася, проте залишилося декілька публікацій у
тогочасній фаховій пресі [8].
Після закінчення зйомок Гавронський на деякий час повернувся до Ленінграду, де 1930 р. на
студії "Белдержкіно" разом зі своєю новою дружиною Улицькою зняв драматичний фільм про особисте
і громадське життя радянської людини "Справжнє життя" ("Вчинок комсомолки Віри", "Особисте життя", 6 частин, 1 800 метрів). Автор сценарію Л. Залкінд, оператори Д. Шлюглейт, Н. Соколов, художник
М. Літвак, помічники режисера Р. Прокопьєв, П. Михайлов [4].
На сірниковій фабриці працює комсомолка Віра. Як і інша молодь, вона бере участь у
суспільній роботі з великим задоволенням. Але на фабриці з'являється журналіст Костя. Закохавшись
у Віру, він незабаром стає її чоловіком. Костя переконує кохану, що справжній сенс життя полягає в
тихому родинному затишку. Під впливом чоловіка дівчина залишає фабрику в той момент, коли весь
колектив веде боротьбу за ліквідацію "прориву" – так у той час називали невиконання плану перед
революційними святами, зниження норм виробіток тощо. Товариші розцінюють звільнення комсомолки
у важкий час як дезертирство і наполягають на її поверненні. Скуштувавши плоди "домашнього затишку", Віра починає розуміти, що справжнє життя можливе лише в трудовому колективі і знову
починає працювати на фабриці. Фільм зберігся без 2, 4 і 6 частин.
Наприкінці літа 1931 р. на Київській кінофабриці Гавронський. починає працювати над фільмом
"Кохання". Жанр цього фільму можна охарактеризувати як психологічна драма. Директор радгоспу
"Гігант" (Василь Зайчиков) закохується в журналістку (Раїса Єсипова). Подруга героїні (Тамара Адельгейм) проти цього роману. Героїня вимагає від героя повної самовіддачі в коханні, але він не може
приділити їй достатньо уваги, оскільки цілком відданий радгоспній справі. Фільм був закінчений в чорновому варіанті.
Автором сценарію "Кохання" був Василь Тимофійович Лікоть (1899–1937), який запам’ятався
своїм сценарієм до фільму "Дівчина поспішає на побачення" (1936). Оператором фільму " Кохання"
був Іван Іванович Шеккер, з яким Гавронський, скоріш за все, познайомився на Одеській кінофабриці.
Шеккер на той час був випускником операторського факультету ОДТК, а Гавронський – режисером
фільму "Темне царство".
З Іваном Шеккером після знищення "Кохання" Олександр Довженко розпочинав знімати "Щорса", проте восени 1937 р. замінив його на Юрія Єкельчика. І. І. Шеккер запам’ятався як операторпостановник фільмів "Я кохаю" (1936), "Велике життя", 1 серія (1939), "Тарас Шевченко" (1951) тощо.
Художником-постановником фільму "Кохання" був тогочасний дебютант у великому кіно Моріц
Уманський, який в подальшому працював над ще одним забороненим фільмом "Суворий юнак" (1936),
довженківським "Щорсом" (1939), "Нескореними" (1945), "Подвигом розвідника" (1947).
Оскільки О. Довженко був зайнятий зйомками першого звукового фільму "Іван", керівництво
КДІКу шукало викладача з режисерської справи, про що й зазначав у студентській газеті "Кіно-кадри"
асистент художнього факультету А. Гончаров: "Наше болюче місце й досі – це режисерська кафедра;
брак в ній в достатній мірі добрих викладачів з художніх дисциплін ставить під загрозу виконання навчальних планів. Ось чому нам треба під керівництвом тов. Гавронського докласти всіх сил, щоб досягти певних покажчиків на художньому факультеті" [2]. Художній факультет Київського державного
інституту кінематографії (КДІК) проіснував з 1930 р. до 1938 р. Після заснування кіноінституту в
педагогічному складі було 9 професорів, 24 доценти, 15 асистентів – разом 48 осіб, а 1932 р. наявного
педагогічного персоналу було 63 особи [9].
Після першого навчального року керівництво КДІКу запросило О.Й. Гавронського, який зняв
декілька власних фільмів і мав досвід виховання кіноакторів у школі Б.В. Чайковського. Позитивний
досвід, так, принаймні, можна зрозуміти зі спогадів його учениці: "Кожна зустріч з ним уже тоді залишала особливе враження і таїла в собі щось нерозгадане, щось більше, ніж унесла я уходячи" [3, 1].
У цей час закінчується перший період педагогічної діяльності О. Гавронського: пошуки себе як
особистості – від філософа з докторським ступенем до митця європейського рівня; пошуки себе як
митця – від театрального режисера до одного з піонерів радянського кінематографу; пошук себе в
кінопедагогіці – від керівника кіноакторської школи ім. Б. Чайковського до викладача режисерської
справи художнього факультету Київського державного інституту кінематографії.
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СЦЕНІЧНИЙ БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК САМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ
РОЗВИТКУ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ
У статті проаналізовано історичний шлях сценічної бальної хореографії – від складової оперно-балетних вистав до самостійного напряму розвитку хореографії. Розглянуто сучасні різновиди колективів та творів сценічного бального танцю.
Ключові слова: бальний танець, сценічна бальна хореографія.
In the article the historical way of development of stage ball choreography is analysed from part of
opera-ballet theatricals to independent direction of development of choreography. The modern varieties of
collectives and works of the stage ballroom dance are considered.
Key words: ballroom dance, stage ball choreography.
Сучасний стан розвитку хореографічного мистецтва характеризується суперечливими тенденціями: з одного боку, спостерігається інтеграція всіх видів танцю (класичного, народного, бального,
сучасного), створення синтетичної хореографічної лексики із залученням елементів спорту, кіно, вокалу тощо. З іншого – потужний самостійний розвиток кожного виду хореографії. У такій ситуації бальний
танець функціонує в трьох різновидах – побутовому, спортивному та сценічному.
Сценічний різновид бального зазнає останнім часом активного розвитку в Україні. Цьому сприяють багато факторів: політичних (демократизація суспільства, відсутність цензури, своєрідна "легалізація" бального танцю на сцені, знищення "залізної завіси" між Сходом та Заходом тощо), соціальноекономічних (зростаючий попит у суспільстві на хореографічні твори, фінансова можливість задовольнити різноманітні мистецькі потреби тощо), мистецьких (популяризація хореографічного мистецтва
засобами масової інформації, особливо шляхом демонстрації різноманітних шоу-програм "Танці із зірками" (телеканал "1+1"), "Танцюють всі" (телеканал "СТБ"), "Танцюю для тебе" (телеканал "1+1");
створення розгалуженої мережі освітніх закладів, які виховують виконавців та балетмейстерів бальної
хореографії тощо).
Незважаючи на збільшення популярності сценічного бального танцю в Україні, він залишається найменш дослідженим серед інших різновидів. З'являються поодинокі статті, присвячені окремим
аспектам сценічного бального танцю (напрямам, різновидам колективів, особливостям драматургії
тощо), зокрема таких авторів, як О. Касьянова, О. Касьянов, А. Крись, Т. Павлюк, О. Просьолков та ін.
Однак комплексного наукового дослідження сценічної бальної хореографії, яке аналізувало б витоки,
становлення як самостійного напряму бальної хореографії, розвиток, сучасний стан, поки що проведено не було.
Зародившись як побутова форма дозвілля придворно-аристократичних прошарків суспільства,
бальний танець із часом вийшов за їх межі, ставши загальнолюдським надбанням різних вікових і соціальних верств населення. У ХХ ст. бальний танець почав інтенсивно розвиватися ще й у спортивному (конкурсному) та сценічному напрямах.
Глобалізація торкнулася всіх сфер життєдіяльності людини, не оминаючи й мистецьку сферу.
О. В. Касьянова аналізує позитивні та негативні боки цього явища в проекції на бальну хореографію:
© Вакуленко О. М., 2009
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"Розширення культурних контактів у бальному танці – участь окремих виконавців і творчих колективів
у різноманітних міжнародних танцювальних турнірах та культурно-мистецьких заходах, у науковопрактичних семінарах, конференціях, симпозіумах, конгресах, встановлення зв’язків між мистецькими
вузами й творчими організаціями – може призвести, з одного боку, до обміну здобутками, позитивним
досвідом, збагачення власної культури, її підйому на більш високий ступінь розвитку. Із іншого боку,
надмірно активне, а часто й механічне запозичення танцювальної моди, манери спілкування, особливо серед молоді, елементів побуту, звичаїв та ін. без їх творчого переосмислення небезпечне втратою
культурної самобутності за рахунок уніфікації та стандартизації, розповсюдження однакових культурних зразків в усьому світі" [4, 42]. Отже, важливим сьогодні є усвідомлення цінності власного (національного) досвіду в розвитку бальної хореографії, зокрема сценічної, що, безумовно, є складовою
загальносвітових процесів у хореографічному мистецтві.
Становлення сценічного бального танцю пройшло довгий шлях – від перших демонстрацій побутових танців, оброблених балетмейстерами, у контексті оперно-балетних вистав. Досліджуючи побутові
бальні танці, М. Васильєва-Рождественська побіжно згадує й перші сценічні втілення деяких із них.
Наприклад: "На сценічні підмостки менует потрапив давно, але коли – встановити поки не вдалося.
Курт Закс, наприклад, вказує 1700 рік; інші дослідники зупиняються на періоді між 1706–1729 рр." [1, 85].
М. Васильєва-Рождественська зазначає, що "композитори XVIII століття (…) широко використовують побутові танцювальні форми в оперних та балетних партитурах. 1745 р. французький композитор Рамо ввів контрданс у свою оперу-балет "Свята Полімнії", що була поставлена на сцені "ГрандОпера". Балетний театр немало сприяв популяризації контрдансу. Молодь, що відвідувала вистави,
запозичувала сценічні танці й у спрощеному вигляді виконувала їх на балах та вечірках" [1, 137]. Отже,
авторка свідчить про взаємодію сценічних і побутових форм бального танцю в XVIII столітті: не тільки
балетний театр використовував побутові танці задля виконання в контексті вистав, а й сценічні варіанти
згодом розповсюджувалися в побуті.
Дослідниця зазначає, що вальс вперше на сцені балетного театру з'явився в балеті "Дансоманія", поставленому на сцені Паризької Великої Опери 1800 р. Також вона визнає особливо велике значення вальсу в романтичних балетах Адана, Деліба, Чайковського, Глазунова. "Композиції Льва
Іванова в "Лебединому озері", Кораллі та Перро в "Жизелі", які стали класичними, побудовані на вальсоподібній формі. Вальсова форма багато в чому сприяла популяризації класичного балету", – підсумовує М. Васильєва-Рождественська [1, 180-181]. Так званий "класичний менует", що набув значної
популярності, був створений М. Петіпа в ХІХ ст. в опері Моцарта "Дон Жуан", коли цей танець уже не
виконувався на балах та вечорах. У своїй композиції М. Петіпа використав типові рухи та пози, характерні для менуету XVIII століття [1, 109].
Однак оцінка діяльності професійних балетмейстерів зі створення сценічних варіантів бального танцю не завжди збігається з позитивною думкою з цього приводу М. Васильєвої-Рождественської.
Так, укладачі посібника "Современный бальный танец" відмічають позитивний вплив професійних балетмейстерів на процес розвитку бального танцю, особливо в другій половині ХІХ століття, але зауважують, що "разом із позитивними рисами (систематизація, упорядкування рухів та композицій, відбір
виразних засобів та аранжування образів національного фольклору) відчуваються й негативні результати подібної діяльності. У деяких бальних танцях, створених балетмейстерами, збереглися тією чи
іншою мірою своєрідність та колорит першоджерела, інші ж втратили свою самобутність, перетворились на хореографічний трафарет" [7, 12]. Зауваження цілком справедливе. Подібним "трафаретним"
танцем свого часу був надзвичайно популярний гавот, створений у ХІХ ст. відомим танцівником та балетмейстером Г. Вестрисом ("Гавот Вестриса"). Його вводили до різних балетів та створювали численні варіанти [1, 144-145].
Формування сценічного напряму бальної хореографії в СРСР розпочалося в 20-х роках XX ст.
з появою перших демонстраційних зразків, представлених на Всесоюзних спартакіадах для дорослих
(1928 р. – Москва) та дітей (1929р. – Артек), про що повідомляє О. В. Касьянова: "У диференціації танцю відповідно до ступеня хореографічної підготовки виконавців велику роль відіграли Перша Всесоюзна спартакіада 1928 року, в усіх трьох частинах якої (масовій, змагальній та показовій) він був
рівноправним учасником, та конкурс пляски й танцю, що проводився в межах Всесоюзного зльоту піонерів 1929 року. У ході їх проведення викристалізовуються три різновиди бального танцю: побутовий
танець, що вирізняється простотою та загальнодоступністю і має задовольнити потребу виконавців у
відпочинку та розвагах; видовищний танець, що має закінчену музично-хореографічну форму й мету
популяризації масової пляски шляхом показових виступів; змагальний танець, що має більш складну
порівняно з побутовим танцем лексику й ставить за ціль відбір та вдосконалення перспективних танцювальних форм, а також удосконалення виконавської майстерності танцюристів. І якщо побутовий
танець як початкова ланка в навчанні не потребував спеціальної хореографічної підготовки, то видовищний та змагальний, як більш складні у вивченні, передбачали наявність у тих, що танцюють, певних знань, навичок та вмінь" [3, 11-12]. Отже, уже на перших етапах становлення сценічного бального
танцю в СРСР була очевидною необхідність створення системи підготовки виконавців бального танцю
задля втілення танцювальних номерів на сценічних майданчиках.
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У цей час ішов активний пошук альтернативних бальній хореографії нових гімнастичних, ритмопластичних та побутових танців. Але, незважаючи на помилковість орієнтації Вищої ради фізичної
культури на відмову від кращих здобутків світової та вітчизняної бальної хореографії в 20-х роках XX
століття, все ж таки даний період не можна вважати марно втраченим. Завдяки участі танцю в Спартакіадах (термін "бальний" в 20-х роках ХХ ст. в СРСР не використовувався) були розроблені композиційні перебудови, зміни малюнків, образна сфера демонстраційних (сценічних) танців, які пізніше
ввійдуть в арсенал виражальних засобів бальної хореографії.
Пізніше, в 30-х роках ХХ століття, коли танець був знов віднесений до мистецької (хореографічної) сфери, із залученням до його створення й викладання педагогів-хореографів, починається процес насичення малюнків і композиційних перебудов, розроблених в 20-х роках ХХ ст., хореографією:
лексикою дореволюційних вітчизняних, нових радянських та західних бальних танців.
О. М. Касьянова стверджує, що до початку 40-х років ХХ ст. "визначаються основні форми розвитку радянської бальної хореографії: побутовий, конкурсний та концертно-показовий (демонстраційний) танці" [3, 17].
Подальший поштовх у розвитку сценічної бальної хореографії відбувся в 60-х роках ХХ ст., коли з'являються перші ансамблі бального танцю, створені за аналогами класичних та народних, які існували в СРСР уже кілька десятків років. "Створені за зразком ансамблів народного танцю, ансамблі
бального танцю не стали їхніми спрощеними копіями. Завдання цих колективів – активна пропаганда
бального танцю, його новинок та стилів виконавської майстерності. Виступи ансамблів бального танцю відбуваються як безпосередньо на вечорах, у клубах та на танцмайданчиках, так і на сцені (…) Виступи у залі найбільш притаманні природі бального танцю. Але це не виключає виступів колективів на
концертах. При цьому слід враховувати, що виступи, розраховані на глядачевий зал, вносять корективи в звичайне виконання програми: необхідним є композиційний розвиток танцю, можлива зміна костюмів, що дозволяє яскравіше підкреслити особливість тієї чи іншої групи танців. Костюми виконавців
до того ж можуть демонструвати основні напрями сучасного модного силуету", – зазначали фахівці
бальної хореографії в СРСР у другій половині 70-х років ХХ ст. [7, 17].
Підсумовуючи історію розвитку бального танцю в 60-80-ті роки ХХ ст. в СРСР, А. В. Крись пише: "І хоча сценічна бальна хореографія розвивалася більш активно ніж у попередні десятиліття, усе
ж таки на той час вона ще була неспроможна вирішувати складні драматургічні завдання, використовуючи для цього синтезовану лексику, театралізовані прийоми та засоби. В основному це пояснюється відсутністю професійної хореографічної підготовки в даній галузі у спеціалізованих навчальних
закладах, орієнтованих на виховання фахівця із класичної та народної хореографії" [5, 83].
І лише останні півтора десятиліття характеризуються активними спробами розвивати сценічний напрям бальної хореографії за жанрами драматургії, вирішуючи складні хореографічні завдання
на межі різних видів мистецтв. У значній мірі цьому сприяло формування системи фахової підготовки
балетмейстерів, педагогів-репетиторів, артистів для професійних і аматорських колективів, різноманітних за напрямами діяльності.
Квінтесенцію сучасних підходів мистецтвознавства щодо сценічної бальної хореографії находимо в О. Є. Касьянова, який стверджує: "Сценічне танцювання представляє собою найбільш видовищний напрям розвитку бальної хореографії, характерні риси якого відображають закінченість
музично-хореографічної форми, синтезований характер лексики (2/3 – бальна хореографія, 1/3 – за
відповідністю сполучення різних видів мистецтв: хореографічне – класичний, народний, сучасний танець; театральне – пластика, пантоміма, міміка; образотворче-сценографія – декорації, реквізит, аксесуари, костюм та спорт: гімнастика, акробатика).
Основна мета сценічного танцювання полягає в удосконаленні драматургії та видовищності
хореографічних творів (…) Сферою діяльності сценічного танцювання є видовищні заходи… Диференціація колективів бального танцю відбувається згідно визначеного пріоритетного напряму діяльності
у даному виді мистецтва: побутове танцювання – гуртки, школи, студії; конкурсне танцювання – ансамблі (частково), клуби; сценічне танцювання – ансамблі (частково), театри, шоу-балети" [2; 32 – 33].
Ансамбль бального танцю представляє собою вид колективу, що спеціалізується в сценічному
та конкурсному танцюванні. Танцювальні змагання серед команд "формейшн", ансамблів спортивного
бального танцю, що складаються з 6 або 8 танцювальних пар, проводяться за міжнародною конкурсною програмою окремо з європейських танців (повільний вальс, танго, віденський вальс, повільний
фокстрот, швидкий фокстрот) і латиноамериканських (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв). Однак, колективи спортивного бального танцю досить часто приймають участь у концертних програмах,
де демонструють свою виконавську майстерність не суворому журі, а глядачам, що налаштовані на
мистецьке сприймання танцю. Тому "формейшн", залежно від місця виконання, зважаючи на його видовищний характер, може бути віднесеним і до сценічного танцювання.
Театр бального танцю – одна з новітніх форм існування колективів бального танцю. Подібний
колектив тяжіє до втілення хореографічних творів переважно засобами бальної хореографії за законами драматичного театру з урахуванням специфіки хореографічного мистецтва. Серед професійних
театрів бального танцю в Україні найбільш відомі Севастопольський театр бального танцю під керівництвом В. Єлізарова та Київський театр бального танцю під керівництво О. та Є. Касьянових [6]. У

96

Вісник ДАКККіМ

3’2009

репертуарі цих колективів присутні як розгорнуті хореографічні вистави, створені за принципом балетів (наприклад, "Пігмаліон", "Кармен" у Севастопольському театрі бального танцю), так і концертні та
шоу-програми, побудовані за законами естради (наприклад, "Вибране", "Exhibition", "Весняна подорож"
у Севастопольському театрі бального танцю; "Танцювальний вернісаж", "Танець – історія та сучасність" у Київському театрі бального танцю).
Сценічну бальну хореографію деякі дослідники розділяють на три напрями (драматичний –
балетні, театралізовані вистави, мюзикли тощо; розважальний – концертні програми; універсальний –
концертні програми), інші – на два (драматичний та розважальний). Не вдаючись до мистецтвознавчих
суперечок пропонуємо досить умовну диференціацію сценічного бального танцю на малі хореографічні
форми (номери, нетривалі сюїти) та розгорнуті хореографічні постановки (вистави, тематичні концертні
та шоу-програми).
Представлена стаття не претендує на вичерпність, а лише накреслює окремі аспекти проблеми
ґенези, розвитку та функціонування в сучасних умовах мистецького феномена – сценічної бальної хореографії.
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СТРІЛЕЦЬКА ПІСНЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЖАНР
МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СІЧОВОГО СТРІЛЕЦТВА
У даній статті йдеться про стрілецькі пісні, як невід’ємну потужну складову української музичної культури. Реконструюється творче середовище Легіону Українських Січових Стрільців, визначаються основні напрямки розвитку, особливості стрілецької пісні, її роль і місце в українській
музичній культурі першої половини ХХ століття.
Ключові слова: Легіон Українських Січових Стрільців, музична творчість, фольклор, визвольні
змагання.
In this article the aouthor consider song as integral part of Ukrainian music culture. The article reconstructs the envioronment of Legion of Ukrainian Sich Shooters, defines main derections of development of
shooter's song, its role and place in Ukrainian music culture of the first part of XX century.
Key words: Legion of Ukrainian Sich Shooters, musical creativity, folklore, emancipating competitions.
Зародження стрілецької пісні, як невід’ємної потужної складової української музичної культури,
зазвичай пов’язують з Легіоном Українських Січових Стрільців. Зосереджений у його складі унікальний
культурно-мистецький потенціал, творчі сили українського стрілецтва здійснили в епоху національновизвольних змагань 1914-1923 рр. великий прорив у багатьох сферах національного культурного життя, зокрема у розвитку і піднесенні української музичної культури, насамперед стрілецької пісні. Отже,
одне із головних завдань дослідження проблеми – реконструювати творче середовище, визначити
основні напрямки розвитку, особливості стрілецької пісні, її роль і місце в українській музичній культурі
першої половини ХХ століття.
© Башняк Л. І., 2009
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Насамперед слід зазначити, що пісня завжди була частиною нашого національного буття,
відображала настрої і прагнення народу до самобутності, збереження своєї ідентичності у мові і
культурі, відтак, ставала особливим засобом боротьби українців за власну державу. Простежуючи генезу української пісні, мистецтвознавець Василь Вітвицький наголошував: " Підґрунтя стрілецьких
пісень треба шукати в гімнастичних організаціях і напіввійськових формаціях молоді, що існували в
Галичині до 1914 р., численних гуртках "Січей", "Соколів", у стрілецько-пожежних товариствах і створеному напередодні війни Пласті, одним з основних завдань яких було плекання знань і залучення до
історичних традицій українського народу. Там визрівали ідеї відродження української державної
самостійності і, як її передумови, створення власного війська. В цих осередках вироблялось і звідти
поширювалося замилування історичними, похідними та бойовими піснями" [1, 131].
Сформований на початку Першої світової війни Легіон УСС, за визнанням істориків, був
унікальною військовою формацією: його особовий склад утворили виключно українські добровольці
Галичини й Буковини, головним чином молоді вояки. Розглядаючи середовище, в якому народилася й
розвинулася стрілецька пісня, слід мати на увазі, слушно зауважує І.Таран: "Склад УСС за віком був
чи не наймолодшою військовою формацією в часи Першої світової війни. Її членами були
добровольці, підготовлені переважно різними українськими товариствами – "Січ", "Сокіл", а також студенти університетів, навіть учні вищих гімназійних класів…Як колись у козацькому і січовому війську,
так і тепер, січова стрілецька пісня стала невід’ємною частиною душі і побуту УСС. Юнацький,
життєрадісний настрій, буйна стрілецька душа, патріотичні почування новітніх українських вояків – з
повною силою виливалися з грудей: спершу як чудова українська пісня із усіх просторів української
землі, а пізніше, як власна, уже ними створена стрілецька пісня" [5,147].
Таким чином, зародженню і розвитку стрілецької пісні сприяли два важливі фактори: 1. Високий
інтелектуальний потенціал Легіону УСС; 2. Попит на пісню, здебільшого молодих енергійних вояків, які
зросли на українській народній пісні та на патріотичних піснях сокільсько-січових парамілітарних
молодіжних товариств, які щільною мережею вкрили Галичину й Буковину напередодні Першої
світової війни.
У зв’язку з цим, дехто з вітчизняних мистецтвознавців вважають, що у вузькому розумінні
стрілецькі пісні – це пісні, які народилися в середовищі січового стрілецтва, в Легіоні УСС. Проте, на
наш погляд, варто ці рамки значно поширити на пісенну творчість вояків Галицької армії 1918-1923 рр.,
українських композиторів міжвоєнного періоду та Української Повстанської Армії 1940-1950-х рр.
Від самого початку існування Легіону УСС стрілецька пісня стала на весь воєнний період
обов’язковою частиною побуту його стрільців і старшин. Спочатку уживалися вже відомі пісні, виняткове місце серед яких зайняли "Ой, у лузі червона калина" Степана Чарнецького, яка згодом стала
гімном січового стрілецтва та символом визвольної боротьби. Надзвичайно популярними серед
січовиків були пісні "Видиш, брате мій", "Журавлі" Богдана Лепкого, тексти і музика яких мали виразний народно-пісенний характер. Нерідко тексти народних або відомих пісень за воєнних обставин
"мілітаризувалися".
Слід зауважити, що українська народна пісня накладала помітний відбиток на стрілецьку, що
додавало ій популярності. Власне, народна пісня була зразком і мистецьким критерієм для стрілецьких
композиторів і поетів-пісенників. Спорідненість стрілецької пісні з народною В.Витвицький вбачає насамперед у її ритмічно-метричній структурі, відсутність так званого затакту. Велика кількість стрілецьких
пісень подібно до народних розпочинаються на сильній, наголошеній частині такту: "Заквітчали дівчатонька",
"Засумуй, трембіто", "Ой, та зажурились" – Р.Купчинського та "Їхав стрілець на війноньку", "За рідний
край" – М.Гайворонського, "Ой, видно село", "Журавлі" – Л.Лепкого та інші [1, 135].
Творцями найбільш поширених і популярних стрілецьких пісень у добу національно-визвольної
боротьби українського народу були, насамперед, безпосередні її учасники стрільці і старшини Легіону
УСС Михайло Гайворонський, Лев Лепкий, Роман Купчинський, Богдан Лепкий, Гриць Трух, Антін Баландюк та інші. Водночас, відзначимо творчі здобутки інших, досить відомих композиторів-пісенників
П.Чубинського і М.Вербицького – авторів гімну "Ще не вмерла Україна", С.Чарнецького. О.Колесси,
К.Трильовського, Д.Січинського, М.Вороного, С.Людкевича та ін. Їх пісенна творчість опиралася на
багаті традиції українського народу у цьому жанрі музичного мистецтва.
Важливо зазначити, що на формування і становлення стрілецьких композиторів-пісенників
значний вплив мали погляди Івана Франка, який вважав ключовим питанням музичної культури Галичини
створення національної композиторської школи. "Вже на початку 80-х років, – зауважує Т.Коноварт, –
Франко визначає основні риси сучасного композитора, взірцем якого, на його погляд, був Микола Лисенко: любов до народу з його співами і музикою; глибоке почитання Кобзаря-Шевченка; професійна
музична освіта. Патріотизм, орієнтація на фольклор та фахова освіта – ось на думку вченого, основа
музичної школи на Україні" [3, 139].
Тематичний діапазон стрілецьких пісень був надзвичайно широким і охоплював усі аспекти
життя і діяльності січовиків, відбивав бойовий шлях Легіону УСС та згодом Галицької армії, торкався
особистих почуттів стрільців і старшин, віддзеркалював їхні думки, настрої і прагнення як патріотичного
характеру в широкому плані, так і чисто особисті, пов’язані з долею власною та своїх близьких.
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За змістом і призначенням стрілецькі пісні можна поділити на чотири групи: 1. Бойовіпатріотичні з мотивами маршу; 2. Жалібні; 3. Любовні-ліричні; 4. Жартівливі. До першої групи варто
віднести пісні, які творилися на хвилі національно-визвольної боротьби, яким притаманні особлива
творча енергія українства, утвердження національної гідності і патріотизму. Вони будили глибокі почуття любові до Батьківщини й закликали до збройної боротьби за її волю і незалежність. Водночас
вони відбивали історичні події, обставини і настрої стрілецтва Легіону УСС та інших національних
формацій. Яскравим прикладом можуть слугувати пісні М.Гайворонського на слова Р.Купчинського "За
рідний край":
За рідний край, за нарід свій,
За волю України
Ми йдемо в бій, ми йдемо в бій
Крізь згарища, руїни…
А також на слова Ю.Назарака "Нема в світі кращих хлопців" та на свій текст "Йде Січове Військо".
Взагалі, з усіх стрілецьких композиторів-пісенників найбільше творів цього жанру створив
М.Гайворонський. Популярними були також пісні "Гей, видно село" (слова і музика Л.Лепкого), особливо розповсюджена зі стрілецьким тестом "Машерують наші добровольці" на мотив "Ой у лузі червона
калина". В антологію стрілецької пісні цього жанру увійшли "Не сміє бути в нас страху", "Вдаряй мечем", "Ми йдемо в бій" зі словами і музикою Р.Купчинського, марш "Гей ви, стрільці січовії", пісня
Я.Ярославенка на слова М.Вороного "За Україну". Зауважимо, що слова з цієї пісні: "За Україну, за її
долю, За честь і волю, за народ!" були запозичені до стрілецької пісні УПА 1940-1950-х років.
У піснях цієї групи часто відбивалися визначні військові події на фронті. Під час бойових дій в
Карпатах узимку 1915 р. народилася пісня Л.Лепкого "Коби скорше з гір карпатських" з його словами і
музикою. У ній автор висловив прагнення стрілецтва повернутися в Підкарпаття й визволяти рідну
землю, зайняту російськими військами. Він же написав пісню "Група Схід" – про бої під Львовом узимку 1919 р. групи отамана О.Микитки Галицької армії. Зокрема, наступальній стратегічній Чортківській
операції Галицької армії у червні 1919 р. присвячена пісня Р.Купчинського "Ми йдем вперед". Він же
написав пісню високого патріотичного звучання "Із-за гори високої" під враженням наступальної
Київської операції об’єднаних армій УНР і ЗУНР у серпні того ж року [4].
До другої групи, на нашу думку, варто віднести пісні, як відбивали трагічні події війни: розлуку з
рідними і коханими, глибокий сум за полеглих у боях фронтових побратимів, тугу за окупованими ворогами рідні землі та ін. Групу по праву очолюють стрілецькі пісні Михайла Гайворонського – найбільш
професійно освіченого композитора, випускника Вищого музичного інституту ім. М.Лисенка у Львові.
Серед них були найбільш відомими і популярними: "Їхав стрілець на війноньку", "Ой, казала мати",
"Ой, впав стрілець", "Питається вітер смерти" та інші. Великий творчий доробок пісень цієї групи залишив нащадкам Роман Купчинський. Характерним прикладом може служити його "Засумуй, трембіто":
Засумуй, трембіто,
Та по всьому світу,
Що пропало галичанам
Сорок тисяч цвіту…
З пісень зазначеного музичного-стильового характеру найбільше визнання мали його " Ой там
при долині", "Накрила нічка", "Ой чого ти зажурився", а також пісні Л.Лепкого "Журавлі", "Казала
дівчина" та ін.
Чи не найчисленнішою була третя група пісень на любовні тексти ліричного змісту, які
відбивали щирі почуття молодого стрілецтва. Вони були притаманні творчому доробку всіх молодих
композиторів, поетів-пісенників, але найбільш Р.Купчинському і Л.Лепкому. Причому вони були популярними як у війську, так і галицькому суспільстві. Відзначимо "Зажурились галичанки", "Ой шумить-шумить",
"За твої, дівчино", "Ірчик", "Мав я раз дівчиноньку", "Ой чого ж ти зажурився" – Р.Купчинського, "Маєва
нічка", "Колись, дівчина мила", "І снилося", "Казала дівчина" – Л.Лепкого та інші. Характерним прикладом може бути пісня Л.Лепкого:
Колись, дівчина мила,
А був це гарний час,
Як ще любов носила
Десь попід небо нас…
Постійним супутником стрілецького побуту на фронтах завжди був гумор і сатира. У Пресовій
Кватирі Легіону УСС видавалися спеціальні часописи, журнал "Самохотник", які користувалися великою популярністю. Отже, цілком природною була поява й жартівливих стрілецьких пісень у творчості
молодих поетів-пісенників і композиторів, які відносимо до четвертої групи.
Показовою у цьому плані може служити творчість Лева Лепкого – широко обдарованого поеталірика, водночас – гумориста-сатирика. Його весело-бравурний "Обозний марш", більше відомий як
"Бо війна війною…" був популярним не лише серед стрілецтва, а впродовж десятиліть входив у всі
збірники стрілецьких пісень, став класичним прикладом жанру, зображенням у іронічно-сатиричному
плані фронтового життя січовика-обозника:
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Бо війна війною,
В усім Божа сила;
Як не заб’є тебе гостра куля,
То копитом замість кулі вб’є кобила.
Або не дай, Боже,
Як заснеш на возі,
Злетиш, впадеш, впадеш та й заб’єшся,
Впадеш з воза та й заб’єшся на дорозі…
Зароджена в середовищі галицького січового вояцтва стрілецька пісня у ході національновизвольних змагань разом з Легіоном УСС і Галицькою армією була привнесена в Наддніпрянську
Україну й була не дише схвально сприйнята, а й надзвичайно швидко поширилася й стала популярною.
Вона суттєво вплинула на встановлення дружнього братського зв’язку між двома гілками українського
народу, стала поширеною серед українського війська та населення визволеної Правобережної України.
Стрілецькі пісні високо оцінювали українські композитори Микола Леонтович, Кирило Стеценко, Лев
Ревуцький, часто здійснювали їх хорові обробки.
На тематичному матеріалі стрілецьких пісень галицькі композитори створили чимало інструментальних
творів більших форм, які стали зразком музичного мистецтва. Широко відома "Стрілецька рапсодія"
Станіслава Людкевича, "Соната для фортепіано" Антіна Рудницького, відзначена першою премією на
Міжнародному конкурсі у Варшаві. Зауважимо, що обидва композитори в основу своїх творів поклали
стрілецькі пісні "Ой видно село" Л.Лепкого та "Ой та зажурились стрільці січовії" Р.Купчинського [5, 151].
Впродовж десятиліть періоду бездержавності України, стрілецька пісня залишалася важливим
чинником національно-патріотичного виховання, вростала в серця і душі нових поколінь українського
народу. Яскравим прикладом стали повстанські пісні вояків УПА в часи самостійницького руху на
західноукраїнських землях у 1940-1950-х роках. Слід наголосити, що керівники повстанського руху
Р.Шухевич, Д.Клячківський, В.Кук, Д.Грицай, О.Гасин та інші були певною мірою музично освіченими й
ставилися до народної, стрілецької пісні з великим пієтетом. Відтак, від самого початку існування УПА,
насамперед її політвиховники збирали і розповсюджували повстанський фольклор, пісні, які за своїм
змістом і призначенням відповідали завданням складної боротьби проти сталінського тоталітарного
режиму. Вже 1947 р. у підпіллі вийшов "Збірник революційних пісень", до якого увійшли твори, подібно
співанкам січовиків, поділені на розділи: загально-революційні, маршові, про Героїв Революції, бойові
повстанчі, любовні, гумористичні. Нерідко вони включали повністю, або перероблені стрілецькі пісні
попередньої епохи визвольної боротьби, або несли відбиток народних. Про це свідчать, зокрема, "Гей
ви, хлопці молодії", "Із-за лісу сонце сходить", "Ой там у лузі, при тій дорозі", "Хлопці до зброї",
"Пам’ятає Маківочка, згадує Кичера", "Дівчино-голубко, присядь біля мене". Деякі пісні були написані
на мотиви колядок:
Нова радість стала: вже УПА постала,
До УПА іде весь нарід доборотись права…
Слід додати, що за свідченням відомого дослідника проблеми Г.Демяна: "У середовищах
учасників боротьби та їх симпатиків масово побутували Національний Гімн "Ще не вмерла Україна",
Гімн-молитва "Боже Великий, Єдиний", марш ОУН "Зродились ми великої години" та знамените "Не
пора, не пора, не пора" Івана Франка" [2, 506].
Отже, стрілецька пісня, зароджена в середовищі січовиків Легіону УСС впродовж тривалого
історичного періоду була насамперед складовою українського музичного мистецтва, джерелом пробудження національної свідомості і засобом активного впливу на суспільство, учасників національновизвольних змагань, важливим чинником збереження української мови в умовах бездержавності. А
найголовніше, відновленням історичної пам’яті, героїчного минулого українського народу, постійнодіючим
стимулом до боротьби за відродження і соборність України.
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ОЦІНКА УКРАЇНСЬКОЮ ІСТОРІОГРАФІЄЮ РОЛІ ЖІНОЦТВА
У ЛІТЕРАТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ
Стаття присвячена історіографічному аналізу стану розробки проблематики "Жінка в художній творчості" в українських суспільних та гуманітарних науках, що репрезентує декілька зрізів
змісту: від кола персоналій до альтернатив наступного поступу України в сучасному світі.
Ключові слова: гендер, жіночі студії, історіографія, художня творчість.
The article presents a historiographical analysis of the state of development of the issue "women in
artistic creativity" in Ukrainian social sciences and humanities, showing several sections of the sense: from
the circle of personalia to alternatives of Ukraine's further progress in the contemporary world.
Key words: gender, women's studies, historiography, artistic creativity.
Загальновідомо, що існує зв’язок між рівнем культури і рівнем престижу. Це стосується і окремої людини, і країни, тим більше, що вона тільки-но виходить на міжнародну арену як незалежна держава. Культура є тим стрижнем, навколо якого обертаються інші сфери соціального буття. Її
збереження – необхідна умова підтримки національної ідентичності, а розвиток – подальше існування
в світі, який швидко змінюється. Поняття "культура" – дуже широке, його важливою складовою є художня творчість, до якої насамперед відносять літературу та мистецтво. Історії української культури присвячено велику кількість наукових праць. Проте деякі аспекти цієї широкомасштабної теми, хоча і
одержали певне висвітлення, потребують посилення дослідницької уваги. Мається на увазі участь жіноцтва у літературних та мистецьких процесах, які мали і мають місце на теренах нашої країни. Відомі
слова класика: якби жінку не обмежували, розвиток культури йшов вдвічі швидше. І не тільки розвиток
культури. Адже на початку ХХІ століття резерви чоловічої частини населення у всьому світі виявилися
практично повністю задіяні, а потенціал зберігається за жіноцтвом. Ймовірно, це є однією з причин
посилення уваги до гендерних досліджень, жіночих студій, так званої історії жінок, що стало однією з
провідних тенденцій розвитку гуманітарних наук у західних країнах.
Українські вчені мають неабиякий доробок у зазначених напрямах. Останнім часом він помітно
зростає: виходять колективні та індивідуальні монографії, матеріали наукових конференцій, статті,
захищаються кандидатські і докторські дисертації. В останніх неодмінною частиною виступають історіографічні огляди з обраної дисертантами (здебільшого дисертантками) теми. Проте до теперішнього
часу не з’явилося узагальнення стану наукової розробки проблем ролі і місця жінок України у художній, мистецькій і літературній, царині. З’ясування цього питання є завданням нашої статті.
Спочатку варто наголосити, що у загальному масиві праць із дослідження проблеми "Жінка в
історії України" найбільша кількість публікацій присвячена окремим видатним діячкам, щонайбільше –
літераторкам і мисткиням. Це сотні і сотні великих та менших за обсягом, а також за рівнем науковості
праць – не тільки істориків, а й соціологів, філософів, мистецтвознавців і філологів. Достатньо навести
такий факт: бібліографічний покажчик публікацій про життя і творчість Лесі Українки, що вийшли друком протягом 1884-1970 рр., нараховує 392 сторінки [23]. Зрозуміло, що кількість праць за час, який
минув від року видання, зросла в рази. Це стосується й інших славетних представниць художнього
світу. Проте можна помітити, що їх коло є досить обмеженим: до двох десятків найбільш відомих, чиї
імена знає кожна більш-менш освічена людина в Україні. Серед них Леся Українка, Ольга Кобилянська,
Марко Вовчок, Ганна Барвінок, Олена Пчілка, Марія Заньковецька, Соломія Крушельницька, Олена Теліга,
Марія Приймаченко, Катерина Білокур, Соломія Павличко та ін. Про значну частину інших творчих жінок найчастіше видано декілька праць, серед яких часом трапляються скоріш захоплені літературнопубліцистичні нариси, ніж глибокі наукові дослідження. Помітною є ще одна тенденція: історіографічна
репрезентація літераторок значно переважає репрезентацію творчості діячок інших напрямів художньої
творчості.
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Аналіз кількісних показників показує, що найбільше було надруковано як самих творів (вони
перевидавалися багато разів, накладами в сотні тисяч примірників), так і наукових праць про їхніх авторок. Така масовість була притаманна радянським часам. Причин можна припустити декілька. По-перше,
радянська влада надавала великого значення кількісним показникам, що стосувалося і видавничої
діяльності. По-друге, створювалася картина "вирішення жіночого питання", а видання творів жінок мало
бути цьому підтвердженням. Проте, як не парадоксально, серед письменників того часу жінки були у
значній меншості. Тому видавали класичну літературу, зокрема твори Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Марка Вовчка. По-третє, в коментарях до класики української літератури всіляко наголошувалося
на її "демократизмі" і "революційності", а також на співчутті авторів до бідувань простого народу, якого
революція "звільнила від страждань". По-п’яте, радянська влада демонструвала "повагу до національної
культури", а українська інтелігенція всіма засобами намагалася дійсно її зберегти. Що стосується мистецтва, то найбільше уваги було приділено виданню альбомів і статей про двох народних майстринь –
Катерину Білокур [2, 3, 19] і Марію Приймаченко [27, 41]. Звичайно, і після 1991 р. дослідження про
майстринь продовжували виходити [5, 20, 25, 38]. Показовим є те, що статті про них увійшли до всіх
довідково-енциклопедичних видань, присвячених історії і культурі України як за радянських, так і пострадянських часів, виданих як у нас в країні, так і за її межами. Про тих художниць з України, які як Марія
Башкірцева або Людмила Морозова залишили Батьківщину і працювали за кордоном, згадували тільки
дослідники діаспори [21, 30]. Не можна оминути увагою той факт, що серед професійних художників
України ХХ ст. добре відомим є лише одне жіноче ім’я – Тетяни Яблонської, творчість якої високо цінується і в наш час. Проте публікацій про неї – значно менше, ніж про двох видатних непрофесійних
майстринь [4].
Може виникнути запитання, яке водночас буде ілюстрацією невеликої кількості розвідок з теми
дослідження: "Чому серед видатних професійних художників різних часів і народів так мало жінок?".
На це пропонують відповіді різні автори. Серед них доктор історичних наук з Донецька Олена Стяжкіна. Слід підкреслити, що саме вона на теперішній час є найбільш послідовною і успішною дослідницею ролі українського жіноцтва у культурному просторі нашої країни. Захисту дисертації [32]
передував вихід друком декількох десятків її статей у наукових збірках, а також фундаментальної монографії "Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття" [33]. У своїй роботі
О.В.Стяжкіна реалізує міждисциплінарний підхід і піднімається у дослідженні проблеми на вищий методологічний рівень. Вона використовує методологічні принципи історичної антропології в рамках дослідження історії української культури. Окрім суто історичного методологічного інструментарію,
використовуються можливості багатьох соціальних і гуманітарних наук: лінгвістики, соціології, соціальної психології, літературо- і мистецтвознавства та інших. Висловлюється мета: зробити жіночий культурний досвід частиною соціальної історії. В якості предмета дослідження визначені не тільки видатні
жінки України, а й усі представниці жіночої статі – ті, хто творив і споживав цінності культурного простору України. В її працях окреслене дуже широке коло проблем, висвітлення одержали участь жінок у
літературному та мистецькому процесах. Авторка підкреслює новацію – свій внесок у вивчення культури повсякденності і місця в ній жіноцтва. Щоправда, в назві монографії та докторської дисертації
зазначено: "культура", проте нічого не сказано про науку і освіту, які також входять до цієї сфери. Якщо вести мову про мистецтво, то О.В.Стяжкіна досліджує проблему жіноцтва у музичному і театральному мистецтвах, живописі та скульптурі, проте оминає таку важливу сферу, як кіномистецтво.
За всієї багатогранності монографії можна виокремити три найважливіших тренди: по-перше,
входження жінок у мистецтво і самовідчуття в ньому; по-друге, особливості жіночої творчості; потретє, жіночі стереотипи, які нав’язувалися суспільством і відбивалися у творах радянської і пострадянської доби. О.В.Стяжкіна також зробила свій внесок у вивчення з гендерної точки зору масової
культури та засобів масової інформації другої половини ХХ століття. Наразі зазначимо, що теми "Жінка у масовій культурі" та "Жінка у ЗМІ" розробляються й іншими дослідниками [8, 12, 34].
У працях О.В.Стяжкіної стверджується, що недостатня представленість жіноцтва серед митців
є наслідком насамперед ставлення з боку патріархального за своєю суттю суспільства, хоча воно раніше
називалося "найпередовішим в історії людства", а пізніше – молодим демократичним. Відомо, що односельці сприймали Марію Приймаченко як "несповна розуму", а її малюнки не вважали за серйозну
справу. Більш поблажливою громадська думка була тільки щодо вишивальниць, бо шиття і гаптування –
традиційне жіноче зайняття. Але О.В.Стяжкіна, а пізніше й інші дослідники наголосили, що причини
гендерного перекосу в бік чоловічої статі у художньому мистецтві (за виключенням театрального і музичного) криються також у недостатній суб’єктності жінок, які могли б виявити себе у творчій діяльності.
Слід підкреслити, що протягом останніх років осмислення проблеми "Жінка в культурі" має місце
серед науковців різних фахів, зокрема філософії, соціології, психології [7, 22, 37, 39]. При чому зазначені
проблеми знаходять відображення у наукових розвідках самих жінок. Показовою у цьому плані є дисертація Ірини Тарасенко на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук "Жіноче начало у
культурних реаліях ХХ століття" [36]. Дисертація присвячена дослідженню філософсько-антропологічних
та філософсько-культурологічних характеристик жіночого начала, розглядає жіночу літературну і філософську
творчість і виділяє їх переважаючі особливості та тенденції. Авторка піддає аналізу форми прояву жіночого
начала у культурі, зокрема у таких її сферах, як наука, філософія, освіта, релігія, політика та економіка.
Серед проблем, досліджуваних філософією, а також іншими соціальними і гуманітарними науками, – проблеми модернізму і постмодернізму, які являють собою водночас і зміни у світогляді, і важ-
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ливі феномени культури ХХ століття. Вітчизняні науковці не стоять осторонь і показують їх прояви на
українській культурно-мистецькій царині. Найбільшу активність виявляють літературознавці. При чому
за філологічними студіями виступають аналітичні висновки якісно іншого порядку. У класичній спадщині Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Наталії Кобринської та деяких інших авторок дорадянської
доби сучасні дослідники знаходять вияви нових віянь часу, насамперед – зростання значення гендерного погляду і фемінізму [1, 11, 13, 16, 17, 26, 28, 29, 31, 35]. А фемінізм пов’язують із модернізмом і
постмодернізмом, наголошуючи, що постмодернізм кінця ХХ століття, як і фемінізм, що зародився наприкінці ХІХ століття, мають однакову рису – починаються з великого сумніву в існуючому стані культури і, ширше кажучи, в існуючому устрої життя. А далі йде деконструкція сталих уявлень, стереотипів,
норм і правил, зокрема і в гендерному плані [10]. Інакше кажучи, світ, який будувався на принципах
гендерної нерівності, почав змінюватися. Жінки врешті-решт одержали більше прав і можливостей для
самореалізації в різних сферах життя. У своїй монографії О.В.Стяжкіна пише: "Важливим для жінокмитців у контексті їх власної ідентифікації стали модернізаційні процеси, що пожвавили самовідчуття
приватності, відокремленості від світу, призвели до поступового руйнування колективістського світогляду і розуміння національної, вікової, професійної і гендерної, в тому числі, різниці. Вони призвели і
до усвідомлення жінками інших можливостей, крім природних. Актуалізація гендерної різниці співпала
із входженням суспільства у простір Постмодерну…" [33, 262-263]. Серед дослідників, які детально
аналізують взаємозв’язок і взаємовплив постмодернізму і зміни у становища жіноцтва, причому не
тільки в літературі і мистецтві, а й в суспільстві в цілому, слід назвати Сергія Жеребкіна [13], Соломію
Павличко [29, 30], Оксану Забужко [17]. Вони й інші дослідники не обмежуються літературознавчими
викладками, а бачать глибинні суспільні протиріччя. Науковці розуміють, що фемінізм викликає такий
спротив у суспільстві, бо йдеться про владу – суспільну, економічну, родинну. С.Павличко писала: "А
там, де є влада, – там точиться неймовірна боротьба. Й одна частина, скажімо, чоловіча, а іноді навіть
жіноча частина, яка зацікавлена в збереженні цього статус-кво, не може прийняти людей, які хочуть
зруйнувати цю модель владних стосунків, тому що партнерство – це теж владні стосунки. І саме на цій
основі виникає дика ненависть. І, скажімо, деякі письменники-класики, які заявляють про свою ненависть до фемінізму, так само чудово знають, що феміністичний аналіз може зруйнувати їхню псевдовисоку мораль і гуманізм, не залишивши від них каменя на камені, що всі ці їхні філософії й теорії
нічого не варті, але дослідники ще просто не добралися до них з новим інструментарієм" [38, 208].
Якщо далі розвивати сказане видатною вченою новітньої України, яка так рано пішла з життя, то можна
дійти до патріархального народницького міфу української культури з його популістською парадигмою,
в якому жінка змальовується в ідеалізованому світлі високого соціального статусу і з єдиним призначенням – бути "берегинею" (до речі, у слов’янській міфології берегинями називали русалок, які жили
під берегом і затягували під воду перехожих). Ще вищим рівнем висновків буде розуміння найголовнішої
проблеми сучасного розвитку України: чи зможе вона адекватно відповідати на виклики часу, зумовлені
необхідністю переходу на постіндустріальний щабель розвитку при збереженні у незмінному вигляді
аграрно-патріархальних парадигм?
Підбиваючи підсумки короткого історіографічного нарису висвітлення ролі жіноцтва у розвитку
української художньої культури, можна сказати:
- по-перше: українські вчені різних періодів – дорадянського, радянського – видали значну кількість праць, присвячених досліджуваним питанням. Водночас роль жіноцтва в історії культури нашої
країни не можна вважати висвітленою в достатній мірі. Це віддзеркалює загальну недостатню увагу до
жіночих студій, які в інших країнах виступають в якості одного з провідних напрямів розвитку соціальних та гуманітарних наук.
- по-друге: питома вага публікацій припадає на праці, присвячені життю і творчості окремих
українських письменниць та мисткинь. При чому серед них виділяється група найвідоміших, а на долю
решти – значно менше. Хоча останнім часом перелік імен непересічних творчих жінок зростає з кожним роком, що відбивається у наукових і публіцистичних розвідках.
- по-третє, у біографічних творах майже не простежуються новітні підходи біографістики, зокрема так званої персональної історії або, як її часто називають науковці, "нової біографічної історії".
Відмінність цього напряму студіювання від звичних "історичних портретів" полягає у тому, що "…в
ньому особисте життя і долі окремих історичних індивідів, формування і розвиток їхнього внутрішнього
світу, "сліди" їхньої діяльності у різномасштабних проміжках простору і часу виступають одночасно як
стратегічна мета дослідження і як адекватний засіб пізнання історичного соціуму, що їх включає і який
ними твориться, і в такий спосіб використовується для прояснення соціального контексту, а не навпаки,
як це практикується у традиційних історичних біографіях" [18, 56].
- по-четверте, бракує комплексних узагальнюючих досліджень із зазначеної проблематики.
Можна назвати лише монографію О.В.Стяжкіної, присвячену періоду другої половини минулого століття. Інші періоди чекають на детальне і ґрунтовне вивчення.
по-п’яте, новим явищем є цікавість дослідників різних фахів до виявлення глибинних процесів,
які відбуваються у суспільстві і знаходять віддзеркалення у художній творчості. Водночас їхні висновки
виводять на якісно інший рівень теорії і практики, порушують питання про переведення досягнутих
результатів у практичну площину.
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ТРАДИЦІЙНІ ЦІННОСТІ В УЯВЛЕННЯХ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
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У статті на матеріалах соціологічних опитувань репрезентовано сучасні культурні орієнтири студентів київських вищих навчальних закладів. Сучасний кризовий стан у суспільстві позначається насамперед на ставленні молоді до культурних цінностей, зокрема традиційних.
Ключові слова: культурні цінності, традиції, студенти, духовні цінності.
In the article on materials of the sociological questioning are presented the cultural orientations of
students of higher establishments in Kiev. Modern crisis state in society is reflected on attitude of young
people to cultural values, in particular traditional.
Key words: cultural values, traditions, students, spiritual values.
Серед широкого кола актуальних проблем етнології та етнокультурології, а також суміжних дисциплін важливе місце посідають питання вивчення культури та побуту населення сучасної України,
зокрема їх соціологічний аспект [1]. Особливу увагу, на нашу думку, слід приділити проблемам сучасних культурних орієнтирів молоді різних регіонів країни. Така пильна увага викликана, з одного боку,
особливою роллю молоді в житті суспільства, адже саме молодь змінює середнє, визначальне для
суспільства, покоління, з іншого – зростанням серед певної її частини (на жаль, достатньо значної)
інфантильності, споживацьких настроїв, нігілізму, скептицизму, посилення впливу найгірших зразків
масової культури, бездуховності, зростанням злочинності, пияцтва і наркоманії. Вивчаючи стан сьогоднішніх культурних зацікавлень молоді, етнологія залучається до корегування культурної політики
держави, що має виняткове значення у розбудові незалежної України.
У часи радикальних реформ молодь переживає відчуження не тільки від держави, а й від усього суспільства та його культурних традицій. Що стосується такого відчуження молоді в українському
суспільстві, то основними його гранями виступають у соціально-економічній сфері – істотне поширення хронічного безробіття і соціальної незахищеності; в політичній – прагнення до самореалізації з одного боку, нігілізм, відсутність інтересу до суспільно-політичного життя і діяльності – з іншого; в
духовній сфері – прагнення до самореалізації і водночас криза свідомості, небажання займатися розвитком свого інтелекту, самовдосконаленням. Практика показує, що має місце відрив частини молоді
від своїх історичних коренів, а часом і втрата духовних орієнтирів. Оскільки формування світогляду
молоді в Україні відбувається у перехідних умовах, то зрозуміло, наскільки цей процес є складним,
багато у чому суперечливим, таким, який важко прогнозувати. У суспільстві перехідного періоду є
явища і процеси, які суттєво відрізняються від притаманних стабільним суспільствам. Вони пов’язані
як з економічними, політичними, так і з соціальними трансформаціями, але всі вони без винятку стосуються проблем життєдіяльності людини, створюють далеко не завжди комфортні умови для різноманітної діяльності.
Проаналізувати сьогоднішню ситуацію в молодіжному середовищі дозволяють результати
опитування, що проводилися серед студентів київських вищих навчальних закладів різних напрямків
знань (майбутні музиканти, історики, хореографи, екологи, хіміки, програмісти). Київська студентська
молодь невипадково була вибрана об’єктом дослідження на предмет ставлення до традиційної культури,
формування системи певних духовних цінностей. Вищі навчальні заклади репрезентують технічний
напрямок (Національний університет "КПІ") та гуманітарний (Національний університет ім. Т. Г. Шевченка,
філологічний факультет; Київський національний університет культури і мистецтв, факультет музичного
мистецтва, факультет хореографічного мистецтва). Відомості, зібрані з цих об’єктів (було опитано 400
респондентів), не можна вважати абсолютно репрезентативними, однак вони достатньо ясно показують
тенденції побутування, трансформування традиційних культурних цінностей в умовах урбанізованого
середовища.
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Анкета, за якою велося опитування, складається з кількох взаємопов’язаних між собою блоків.
Вони пов’язані з вибором мови, ставленням до традиційних обрядів, які збереглися, однак продовжують існувати переважно у сільському середовищі вже в редукованому вигляді, ставленням до таких
традиційних цінностей, як сім’я та форма існування цієї сім’ї, ставленням, що є показовим для сьогоднішньої громадської думки, до народження дітей у "громадянському" шлюбі, до родинних свят як
пов’язаних з християнським календарем, так і державними. На нашу думку, оскільки подібні питання
так чи інакше висвітлювалися раніше, зібравши сучасну інформацію, можна відстежити ті зміни, які
відбуваються у свідомості молодих людей, що потрапляють у нове для себе, міське, середовище.
Мова як одна з основних етнічних цінностей. Мова займає центральне місце у системі етноціннісних пріоритетів як найдієвіший засіб трансляції етнічної інформації. Цінність етнічної мови як головного етнооб’єднуючого чинника визначається середнім та старшим поколінням українців, молодь
визначає мову етносу другим етнічним пріоритетом [1, 8]. Як і мова, фольклор, додамо, зацікавлення
традиційною культурою загалом, є органічною частиною духовного надбання, а через те може бути
важливим показником для дослідження еволюції соціальної психології, зокрема сільського жителя,
який потрапляє в місто [2, 146]. За даними нашого опитування, основна маса студентів – українців за
національністю – визнає українську мову рідною (серед опитаних студентів-українців 16,9% вважають
рідною російську мову). Як показують статистичні дослідження, в старших групах населення показники
інші. Такі відмінності в оцінці мови як етнічного пріоритету між молодшим і старшим поколінням не є
випадковими, швидше закономірними. Міжпоколінну трансформацію цінності етнічної мови на даному
етапі характеризує найбільше знецінення етнічної мови у сферах здобуття вищої освіти (невипадково
один із респондентів, студент Національного університету КПІ, на запитання, що повинно сприяти формуванню патріотичного ставлення молоді до своєї держави, відповів, що "насамперед викладання
предметів в інституті українською мовою"), професійного та державного спілкування, у засобах масової інформації. Цілком очевидно, що чим більш освічена та професійно-кваліфікована людина, тим
більшою мірою вона зазнавала впливу русифікації. Тут домінуюче значення має установка на патріотичне ставлення до своєї культури і мови як складової цієї культури. Більшою мірою русифікація торкається технічної інтелігенції, оскільки більшість технічної літератури друкується і вже опублікована
російською мовою, позначається тут і видавнича політика держави, оскільки переклади з англійської,
німецької, французької та інших мов з’являються у нас також у російських перекладах переважно з
Росії, діє інерція мислення у тому, що російська мова має більш розвинену термінологію в галузі техніки.
Асиміляційні процеси об’єктивно створили негативні умови для формування етнічної самосвідомості, особливо у представників молодшого та середнього поколінь сучасного українського етносу**. Інформаційний простір диктує свої вимоги та зумовлює вибір мови спілкування, насамперед
молодого покоління. При отриманні та обробці інформації знання традиційних європейських мов міждержавного спілкування, у тому числі російської, стало очевидною необхідністю. Площини професійного та товариського спілкування стали надто русифікованими. Показово, що на запитання, чи має
значення мова спілкування, лише 26,1% опитаних із студентів-українців відповіли ствердно. Це в сьогоднішніх умовах, на жаль, засвідчує не стільки знання української чи російської мови чи толерантність
(94,25% опитаних – українці), скільки достатньо байдуже ставлення до рідної мови, адже спілкування
російською відбувається між українцями.
Основний контингент становлять студенти-українці за національністю. Примушує задуматися
відповідь на питання про ставлення до мови оточуючих. На запитання "чи має для вас значення мова
спілкування" (мався на увазі вибір між українською і російською, нагадаємо, що відсоток українців серед опитаних становить 94,25%) 73,66% відповіли, що ні. Цей факт викликає тривогу, бо свідчить про
досить байдуже ставлення до рідної мови – української – яку назвали рідною 78,32% опитаних, і надзвичайно високий рівень русифікації молодіжного міського середовища.
Ставлення до традиційної культури. Показовим є ставлення молоді до традиційної культури.
Звичайно, в умовах глобалізації, активних інтеграційних процесів, активного впливу засобів масової
інформації було б дивно, якби молоде покоління знову почало виховуватися тільки на засадах традиційної культури. Зворотніх процесів у культурі практично не буває. Однак в сучасних соціальнополітичних умовах ставлення до традиційної культури є часто визначальним, коли йдеться про патріотичну налаштованість молодих людей. Така проблема зберігається в зв’язку з тривалою відсутністю
державності до початку ХХ століття, а в час її формального відновлення в складі СРСР фактичним
продовження русифікації та денаціоналізації, що під прикриттям інтернаціоналізму проводилися в якості
державної /партійної політики. Отже, в запропонованій анкеті невипадковими були питання про участь
у різдвяно-новорічних обрядах, які непогано збереглися у селах, а зараз, часто власне як молодіжна
розвага, отримали поширення в містах і стали елементом міської культури (більшого поширення вони
зазнали на Правобережжі, значно меншого, а іноді сприймаються як дивина, на Сході України).
Показовими були відповіді на запитання, що приваблює молодих людей сьогодні брати участь
у різдвяних, новорічних обходах. Позитивно на запитання про свою участь в колядуванні відповіло
42,24% опитаних, з них 62% – представники творчих фахів і 35% студентів технічного профілю (решта
не визначилися з відповіддю). Тут ішлося про активну участь, що ж стосується пасивного споглядання,
то зацікавлених виявилося більше – 73,01%. Респондентам було запропоноване запитання про свят-
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кування певних календарних свят (Різдво, Новий рік, Водохрещі, Масниця, Великдень, інші (вказані
особисто респондентами) свята). Позитивну відповідь про відзначення цих свят загалом дало 81,8%
опитаних. З них 81,86% відповіли, що святкують Різдво, 90,82% – Новий рік, Водохреща – 28,76%, Масниці – 22,12%, Великдень – 80,53%, інші традиційні свята (згадувалися Меланки, Спас, Маковія, Андрія).
Можливо, із-за відсутності запитання про відзначення дня святого Валентина (14 лютого) в жодній анкеті
про нього не згадувалося, хоча це свято стає дедалі популярнішим, особливо серед молоді України, і
не в останню чергу, на нашу думку, завдяки активній рекламі цього свята підприємствами торгівлі. Родинні свята (дні народження – 61,95%, іменини – 15,04%) виявилися менш популярними серед молоді
(хоча, можливо, це пояснюється тенденцією відзначати їх не в родині, а з друзями за межами родини).
З державних свят були вказані День конституції, День незалежності, День Перемоги, Міжнародний жіночий день, День захисника Батьківщини тощо. Досить широким виявився спектр професійних свят –
день пожежника, день бібліотекаря, день учителя, день студента, день культурного працівника (не
виключено, що такий діапазон святкування професійних свят пов’язаний з прагненням молодих людей
знаходити "приводи" для веселощів та застілля) тощо. До цього ж дотичне й питання про дотримання
певних родинних традицій, зокрема приготування визначених обрядових страв, які часто залишилися
єдиними ознаками колись розгорнутих обрядів. Так, 77,88% опитаних відповіли, що в їхніх родинах
готують різдвяну кутю, паску (не йшлося про те, чи страви купують, чи готують за традиційними переписами), значно рідше готують традиційні страви, які приурочувалися до інших свят (наприклад, на
Маковія, Спаса спеціальне застілля готують в родинах близько 23% опитаних).
Самовизначення у релігії. З усіх опитаних на запитання "Чи вважаєте Ви себе віруючою людиною?" 65,49% дали ствердну відповідь, 11,5% – негативну, а 22,12% – не визначилися. Показово, що
коли потрібно було визначити свою належність до певної конфесії, кілька респондентів відповіли, що
вони християни, не вказуючи конкретно, до якої конфесії себе відносять. Із тих, що відповіли ствердно
щодо того, що вважають себе віруючими 90,5% визначили себе православними, 1,18% – грекокатолики, 3,55% – католики, 1,78% – протестанти, до інших віросповідань належать 2,96% респондентів. Однак уявлення в сучасних студентів про людину віруючу і її обов’язки розходяться з вимогами
церкви до своїх парафіян. Лише 8,85% респондентів відповіли, що ходять до церкви часто, 68,58%
подали інформацію, що лише інколи бувають у церкві. Однак сьогоднішня тенденція повернення до
християнських цінностей, часто навіть лише до зовнішніх їх проявів, як, наприклад, освячення пасок,
крашанок на Великдень, виявилася у даному опитуванні в тому, що, хоча 65,49% респондентів відповіли, що вони є людьми віруючими, святити святкові страви до церкви, зокрема на Великдень, ходять
72,57%. Мотивація виявилася різна – не завжди, як показують цифри, це були саме релігійні переконання; із тих, хто ходить святити паски до церкви, 64,42% роблять це дотримуючись родинної традиції; за інерцією, бо це стало до певної міри престижним – 6,75%; з релігійних переконань – 28,83%.
Показовим є й ставлення молоді до традиційної кухні, яке формується значною мірою підсвідомо, як і смак взагалі, модусом мислення середовища (термін С. Грици). Наприкінці 80-х – на початку
90-х років ХХ ст., коли з’явилися перші т. зв. ресторани "фаст-фуд" – швидкої їжі, зацікавленість до
них, особливо молоді (що не дивно, адже молодь найменш консервативна частина суспільства), була
значною, незважаючи на відносну дороговизну. Оскільки після тривалої відірваності від європейських
новацій все іноземне традиційно вважалося кращим, масове захоплення дітей та молоді цією їжею
було показовим. З’явилися й ресторани, наприклад, китайської, французької, італійської, японської кухонь
та інших, достатньо екзотичних. Оскільки ціни в закладах, де готуються страви трьох останніх, є достатньо високими, а тому для переважної кількості студентської молоді малодоступними, то, скажімо, китайські заклади харчування, як правило, мали відносно демократичні ціни. Однак наше опитування
показало, що після буму, пов’язаного з новим культурним явищем, почався його спад. На питання,
яким стравам інформанти віддали б перевагу (в якості варіантів пропонувалися відповіді: а) традиційним українським; б) привнесеним; в) важко відповісти серед тих, що відповіли на це питання, 58,04%
віддають перевагу традиційним українським стравам, 13,84% – привнесеним і 28,13% мали труднощі з
відповіддю на поставлене запитання.
Становило інтерес і питання мотивації набуття статусу студента. Часто для молодих людей з
сільської місцевості, малих міст це один із способів виїхати і змінити місце проживання та звичне оточення на Київ. На запитання "Чому Ви стали студентом?" основною мотиваційною ознакою стало набуття фаху – 82,73%; змінити місце проживання, будь-яким чином виїхати з села чи містечка – 7,73%;
керувалися бажанням знайти нове оточення, нових знайомих та друзів – 9,55%. В якості мотивації для
вступу до ВНЗу було дописано (такий варіант відповіді не пропонувався) уникнення служби в армії.
Змінюючи місце проживання, студенти, як правило, оселяються в гуртожитку. Отримавши нове
тимчасове місце проживання, виникає бажання його якимось чином маркувати як своє, прикрасити.
Було поставлено запитання "Чи виникає бажання прикрасити тимчасове житло національними традиційними елементами декору (вишитий рушник чи серветка, писанки тощо)?", на яке було отримано
29,38% позитивних відповідей. Серед тих, хто відповів на поставлене запитання, переважна більшість, як і можна було очікувати, особи жіночої статі і частіше вихідці з сільської місцевості. Цікаво, що
серед способів декорування тимчасового житла часто згадувалися державний герб України, національний
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прапор, а рідше – елементи традиційного декору, серед яких вказувалися власноруч вишиті серветки,
фотографії популярних співаків, акторів (частіше постери) та близьких людей.
Стан національної свідомості відображається і у ставленні до традиційного одягу. Ми спробували з’ясувати, як сучасні студенти київських вищих навчальних закладів сприймають елементи народного строю в сучасному одязі. Було запропоновано чотири варіанти відповіді: а) мені подобається і
я ношу такий одяг – 8,85%, б) мені подобається, але я не ношу такий одяг – 53,98%, в) вважаю це застарілим і мені це не подобається – 9,73%, не визначилися ("важко відповісти") 27,43%. На нашу думку, велика кількість опитуваних, яка дала позитивну відповідь про ставлення до елементів народного
одягу в одязі сучасному, засвідчує перспективність пропаганди елементів народного строю, хоча, звісна річ, не йдеться про агітацію за повернення традиційних строїв, бо це об’єктивно неможливо, однак
"не-боязнь" залучати такі елементи свідчитиме про відсутність комплексу меншовартості, коли молода
людина не вагатиметься, чи можна демонструвати свої уподобання до етностилю, який зараз, в умовах глобалізації, набирає все більшої популярності в одязі, музиці, дизайні приміщень тощо.
Ставлення до шлюбу та сім’ї. У традиційному суспільстві, як відомо, ставлення до інституту
сім’ї та шлюбу було дуже поважливим. Важливими чинниками в створенні нової сім’ї були соціальний
стан шлюбного партнера (належність до "свого" середовища), природнім вважалася належність до
однієї конфесії і однієї національності. Протягом останнього століття сталися величезні зміни у ставленні до міжнаціональних шлюбів. Наприклад, 1897 р. кількість міжнаціональних шлюбів в Україні сягала близько шести тисяч, що становило 2,7% [4, 123]. Зрозуміло, що на той час поширенню такого
явища, як міжетнічні шлюби, заважало багато чинників – слаба територіальна і соціальна мобільність,
конфесійна ізольованість, побутова замкнутість, територіальна розрізненість. Однак в умовах національного тиску як на підросійській Україні, так і українській території, що перебувала в складі АвстроУгорської імперії, це сприяло виживанню етносу. В радянські часи кількість міжнаціональних шлюбів
поступово зростала і 1925 р. становила вже 6,66% , 1979 р. – 25%. Фактично, до кінця ХІХ століття відсоток міжетнічних шлюбів був дуже низьким, та й то такі шлюби переважно укладалися на периферії
української етнічної території. З 1897 до 1917 р. питома вага міжетнічних шлюбів зросла і склала 4,1%
[6, 130]. У 20-30-х роках ХХ століття великою мірою і завдяки пропаганді та політиці інтернаціоналізації, а також стимульована активним процесом урбанізації кількість міжетнічних шлюбів значно зросла.
У 80-х роках ХХ ст. в середовищі українців кількість міжетнічних шлюбів уже становила 26,7%, росіян –
першій за величиною національній меншині в Україні – 31,3% [5, 24].
Питання про ставлення студентської молоді до національності майбутнього шлюбного партнера було поставлено невипадково. З одного боку, укладання мононаціональних шлюбів тлумачиться
деякими сучасними соціологами як показник "закритості" нації, з іншого – цілком логічним було б, на
нашу думку, пояснення поки що переважання мононаціональних шлюбів як, можливо, підсвідомого
прагнення до збереження "чистоти" нації, а, крім того, як свідчення збереження певних культурних
особливостей менталітету українців, які можуть вступати в конфлікт з цінностями інших народів, навіть
достатньо близьких культурно, як, наприклад, росіян, білорусів, поляків тощо. Зараз, особливо із здобуттям Україною незалежності, в молоді зникає комплекс національної меншовартості, який нав’язувався
багатьом народам політикою партії в Радянському Союзі, тому й ставлення українців до представників
інших національностей, що проживають в Україні і становлять національні меншини, змінилося. На
запитання, чи має для них значення національність майбутнього шлюбного партнера, більшість
(49,56%) відповіли негативно, 37,17% – позитивно, 13,27% – не визначилися, однак більшість юнаків
української національності відповіли, що національність майбутньої дружини значення має, хоча мова
спілкування з друзями для них не є важливою. Дівчата виявилися більш толерантними до національності майбутнього шлюбного партнера (лише 20% відповіли, що національність майбутнього чоловіка
для них є суттєвим чинником).
Важливим питанням при порівнянні традиційних цінностей є ставлення до дошлюбних сексуальних контактів. У суспільстві до ХХ століття (мається на увазі принаймні християнська доба) громадська думка не допускала дошлюбних сексуальних контактів, а дівчина, що завагітніла, ставала парією
у суспільстві з тавруючою назвою "покритка", її дитина часто так само не ставала повноцінним членом
громади, якщо не покидала свого звичного середовища. Є лише поодинокі згадки про те, що шлюб із
незаконнонародженою дівчиною приносив щастя [3]. Правда, громада поважливо могла поставитися
до парубка, який одружувався з покриткою, однак це не було закономірністю. Як дохристиянські пережитки ми можемо трактувати дошлюбне спілкування української молоді, що включало й сексуальні
контакти, загалом засуджувані суспільством, але які, очевидно, мали поширення, оскільки був повсюдно розвинений і достатньо розгорнутий ритуал перевірки "чесності" нареченої у весільному обряді. У
ХХ столітті т. зв. сексуальна революція, що мала місце на Заході в 60-70-х роках, поступово поширилася й на терени України, і хоча частково стримується загрозою СНІДу, однак у суспільній свідомості,
особливо молодшого покоління, призвела до зниження бар’єру "заборонності" дошлюбних та й позашлюбних контактів, що, однак, і далі не узгоджується з церковними заборонами таких стосунків (а серед молоді, як показує опитування, хоча більше половини опитаних вважають себе християнами,
67,41% з числа тих, хто відповів на запропоноване запитання про ставлення до дошлюбних сексуальних контактів, дали позитивну відповідь, лише 9,82% ставляться негативно, 22,77% – не визначилися).
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Навіть поверхові спроби дослідження сучасного стану ставлення молоді до деяких традиційних
цінностей приводять до висновку, що сучасний кризовий стан у суспільстві найбільшою мірою позначається власне на молодих людях, їх ставленні до питань культури. Відсутність консолідуючої суспільство
національної ідеї, послідовної політики держави, скерованої на збереження національних цінностей,
національної автентичності позначаються так, що переважна частина молоді мало переймається ідеєю
збереження національної культури. Звісно, що світові глобалізаційні процеси об’єктивно скеровані на
інтеграцію як позитивних, так і негативних явищ у культурі. Однак кризові явища в освіті, не завжди
виправдані експерименти, заручниками яких стають молоді люди, поляризація серед молодшого покоління (коли більшість виявляє інертність як до засвоєння традиційних цінностей, так і до осягнення
кращих здобутків світового співтовариства і перетворюється фактично на плебс) призводять до занепаду інтересу підростаючого покоління до історії власної культури, у тому числі традиційної.
Примітки
* Серед перших соціологічних досліджень у вітчизняній етномузикології слід назвати праці: Грица С.Й.
Фольклор у промисловому середовищі (на матеріалі Чорнобильської АЕС) / Софія Грица. // Народнопоетична
творчість в ідейно-естетичному вихованні радянських людей. – К., 1978. – С. 142-170; її ж: Социологическое направление в этномузыкологии / София Грица // Проблемы музыкальной культуры. – К.: Музична Україна, 1987. –
С. 51-66; її ж: Соціологічна програма "Фольклор у Вашому житті" / Софія Грица. – К., 1991; її ж: Соціологічний напрямок в етномузикології / Софія Грица // Трансмісія фольклорної традиції. – К.-Тернопіль, 2000. – С. 81-100.
** До "молодшого покоління" українські соціологи в середньому відносять людей віком від 18 до 30 років,
до "середнього" – від 31 до 50 років та до "старшого" – старше 51 року. Коливання у визначенні вікової належності
до покоління можуть становити розбіжність у 1-2 роки.
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КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НИЖНЬОГО ПОВОЛЖЯ:
СВЯТА ВЕСНЯНОГО ЦИКЛУ
Автор статті досліджує стан збереження особливостей традиційної культури нижньоволзьких українців, зокрема календарної обрядовості весняного циклу, що безпосередньо пов’язано з
питанням збереження етнічної самоідентифікації. Авторка описує комплекс свят, обрядів та звичаїв весняного циклу українських переселенців північно-західних районів Волгоградської області РФ,
окремо зупиняючись на тих, які в умовах іншомовного оточення, відірваності від "материкової"
України "законсервувалися" у стародавніх варіантах (Сорок святих, Середохресний тиждень, Вербна неділя, Чистий четвер, Пасха). Окрему увагу приділено особливостям святкування Фоминого
тижня, який є однією з складових поминальної обрядовості Пасхальних свят і зберіг у собі досить
архаїчні змістовні елементи.
Ключові слова: українська діаспора, календарна обрядовість, свята весняного циклу.
The author of the article explores the situation of preserving the traditional culture of Ukrainians
settledin the Lover Volga Reion, in particular the calendar ceremonial rites of spring cycle, being directly
connected with the issues of preserving their ethnical self identification. The author describes the spring
cycle complex of holidays, ceremonies and customs, preserved by the Ukrainian migrants of North-West
regions in Volgograd region, Russian Federation, separately dwelling upon those "conserved" in the ancient
forms, due to the another language environment and being apart from "continental" Ukraine (Fourty Saints,
Seredokresny Week (the fourth week of the Lent), Holy Week, Holy Thursday, Easter). The author devotes
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the separate attention towards the peculiarities of celebration of Thomas Week, being the part funeral
ceremonial rites during Easter holidays and holding sufficiently archaic informatory elements.
Key words: Ukrainian Diaspora, calendar ceremonial rites, holidays of spring cycle.
Актуальним завданням української етнології та фольклористики було й залишається вивчення
української діаспори, оскільки історія та культура українців поза межами основної етнічної території є
складовою частиною культурної спадщини всього українського народу. Вихідці з України та їх нащадки
мешкають нині у багатьох країнах світу. До найбільш численних груп української діаспори відноситься
національна спільнота у Російській Федерації (за даними перепису 2002 р. – близько 3 млн українців)
[7]. Одним з найбільших та найдавніших українських анклавів в Росії було й залишається Нижнє Поволжя, зокрема Волгоградська область, де, за офіційними даними, проживає близько 56 тис. українців
(3% від усього населення) [8].
Формування української діаспори у Нижньому Поволжі відбувалося у контексті державної політики Росії і вільних селянських міграцій з метою заселення та освоєння нових територій. Перші осілі
переселенці з України з’явилися у цьому регіоні у др. пол. XVII – на поч. ХУІІІ ст. Активний міграційний
рух українського населення у нижньоволзький край відбувався і протягом ХІХ-ХХ ст. За цей час українці заснували у цьому регіоні понад 100 більших чи менш компактних поселень [5]. Відзначимо, що
одним з головних факторів збереження чіткої етнічної самосвідомості українського населення Нижнього Поволжя було дбайливе відношення до традиційної культури, важливою складовою частиною якої є
комплекс свят календарного циклу, що був принесений переселенцями з "материкової" України і зберігався протягом поколінь в українських селах півночі Волгоградської області РФ. Отже, дослідження
стану збереження особливостей традиційної культури нижньоволзьких українців безпосередньо
пов’язане з питанням збереження ними етнічної самоідентифікації.
На жаль, конкретний опис календарно-обрядових традицій українців заданого регіону має мізерний та уривчастий характер. Деякі матеріали по цій темі, зібрані у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. в
українських селах Саратовської губернії, надає відомий дослідник народів Нижнього Поволжя О. Мінх,
який описує побут та культуру українців у порівнянні з іншими етносами нижньоволзького регіону: росіянами, німцями, мордвою [3, 4]. Відтак, аналізуючи особливості календарної весняної обрядовості
українців півночі Волгоградської області, автор статті спирається на матеріали згаданих досліджень
(що дає змогу провести історичні порівняння), а також на матеріали етнографічних розвідок у північних
районах Волгоградської області, здійснених власним коштом протягом 1997-2007 рр.
Поселяючись у нових місцях, українці не забували, шанували й підтримували свої традиції,
культуру: всі великі календарні українські свята відзначалися в селах, де мешкали переселенці з України (Різдво, Пасха, Трійця, Покрова тощо). Значне місце у календарній обрядовості відводилося комплексу свят, обрядів та звичаїв весняного циклу.
Весняний цикл обрядів в усіх землеробських народів починався з приближення весни, коли
приходила пора готуватися до польових робіт. У цей час виконувалися обряди, які виганяли, ховали
зиму (темряву, смерть) і зустрічали весну (світло, тепло, пробудження природи). Це поєднання весняної і зимової обрядності, перехідний характер – особливість Масляниці, яку широко і весело відмічали
в українських селах Нижнього Поволжя. Протягом усього тижня у кожній хаті пекли налисники, робили
вареники з різноманітною начинкою, ходили в гості. У останній день масляничних гулянь – прощену
неділю – робили їх і на вулиці, на площі біля церкви, де відбувалося велике народне гуляння, у якому
брали участь усі селяни, без вікових та сімейних обмежень. Тут каталися з гірок на санах, запряжених
прикрашеними стрічками кіньми (часто хлопці та дівчата самі впрягалися у сани і по черзі катали один
одного вздовж вулиці); влаштовували кулачні бої ("стінка на стінку"), палили костри, веселилися, співали: "Масляниця! Масляниця! Яка ти чудна! Як тебе б сім неділь, а поста – одна!...". (Записано у с.
Мєловатка Жирновського р-ну від Запорожченко М.М., 1920 р. нар.)
Однією з найулюбленіших традиційних розваг саме на Масляну у дітей та молоді була "крутілка": в ополонку на річці (у селищі Рудня) або ставку (у селі Ільмень) опускали дерев’яний стовпчик, і,
коли він вмерзав у воду, на нього настромлювали колесо від воза. До спиць колеса прив’язували довгу жердину, на кінець якої прикріплювали сани – по типу каруселі. Декілька чоловік обертали колесо, а
всі бажаючі каталися на санчатах, що бігали по колу з великою швидкістю.
Одним з перших власне весняних свят, що відзначалося у всіх українських селах півночі Волгоградської області, було "Сорок святих" (22 березня за нов. ст.). Особливого святкування в цей день
не робили, бо випадало воно на великий піст. Але цей день вважався неофіційним початком справжньої весни, тому хазяйки зранку випікали по сорок "жайворонків" (вироби з простого хлібного тіста у
вигляді пташки з родзинками – очима), так як вважалося, що у цей день повертаються з вирію жайворонки і приносять з собою весну. У деякі печива перед тим, як запікати в печі, закладали копієчку –
кому попадеться, той буде щасливий і здоровий весь рік. Печиво роздавали усім дітям на вулиці, або
тим, які заходили в цей день до хати і бігали по селу з "жайворонками" у руках, закликаючи птахів:
"Баба Параска казала: "Не юродствуйте, не ламайте, їжте, щоб пташки скоріше відізвалися і принесли
весну, тепло і добро!" (Записано у с. Ільмень Руднянського р-ну від Стаценко С.В., 1955 р. нар.; с. Лобойково Данилівського р-ну від Воєводиної Н.А., 1939 р. нар.)
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Додамо також, що, за свідченнями інформантів, у розташованих неподалік від українських поселень Руднянського та Данилівського районів козачих хуторах, що знаходилися на території Області
Війська Донського, до середини ХХ ст. існувала справжня обрядодія, яку виконували в цей день. Найстарша жінка в родині, у оточенні усіх онуків, з "жайворонком" у руках виходила на пригорок, піднімала
пташку з печива у витягнутих руках високо над головою і, вклоняючись на всі сторони, приговорювала:
"Ти, вєсна красна, лєті с птіцамі,
Радуй нас тєплом, частим дождічком!
Прінєсі добро з Божьєй помощью,
Чтоби в домє прібивало, в огородє нарастало…".
Після цього бабуся відламувала від "жайворонка" крила і розкришувала їх горобцям, а решту
печива, по маленькому кусочку, клала у рот кожній дитині. Потім всі поверталися додому, де всі діти
отримували вже по цілому обрядовому печиву. (Записано у с.м.т. Рудня від Гончарової Л.В., 1946 р.
нар., від Гончарова В.А., 1947 р. нар.) Зазначимо, що цей ритуал має давнє архаїчне походження і, за
думкою В. Соколової, був колись лише елементом обряду зустрічі весни [6, 68-82]. Первинний зміст
цих дій вже забувся, звичай з магічним наповненням перетворився в дитячу забаву, однак аграрномагічна функція цього обряду не викликає сумніву (весну звали, виконанням певних дій стимулювали
її прихід, приліт птахів).
Особливе значення для українців півночі Волгоградської області мав Середохресний тиждень
(тиждень, що приходиться на середину великоднього посту). У цей тиждень (зазвичай у середу або
четвер) з пшеничного борошна пекли печиво у вигляді хрестів і також роздавали їх усім дітям, що заходили до хати. Іноді у хрести запікали копієчки – кому достанеться такий хрест, буде здоровий і щасливий весь рік. Декілька хрестів з тіста хазяйки клали у мішки з пшеницею і зберігали до посіву. Ту
пшеницю, де знаходилися хрести, сіяли першою. Перед початком посіву ставали на коліна, молилися
Богу і просили його благословення на роботу, після чого розламували хрести, їли і запивали свяченою
водою. Декілька хрестів розламували і розкидали по ораному полю (Записано у с. м. т. Рудня від Улановської А.П., 1928 р. нар.; Заколоворотної Г.М., 1918 р. нар.) Усі ці обрядові дії мають, безперечно,
дуже давнє походження і спрямовані на підвищення родючості землі і надання сил і здоров’я орачам.
Як зазначає В. Соколова, випікання перед посівом обрядового хліба (печива) було одним з магічних
аграрних обрядів, який повинен був сприяти новому врожаю, дати силу як землі, так і орачу, його коням або волам. Походження цього звичаю, безперечно, дуже давнє, невипадково він у подібних формах був розповсюджений у всіх східнослов’янських народів [6, 94-95].
З останньою неділею перед Пасхою – Вербною – був пов’язаний звичай освячення верби, яка
після цього отримувала магічні властивості: рано-вранці святили у церкві вербні гілки, щоб ще до сходу сонця повернутися до дому. Матері цією вербою вдаряли дітей, говорячи:
"Не я б’ю – верба б’є,
за тиждень – Великдень,
недалечко – червоне яєчко.."..
Потім свячену вербу клали у передній кут за образи. Коли худобу вперше виганяли на пасовисько, хазяйки робили це свяченою вербою: намагалися вдарити якомога більше раз ще до того, як худоба пройде через ворота: "щоб не боліла і щоб не зглазили (Записано у с. Осички Руднянського р-ну
від Бородай І.Я., 1941 р. нар.) Верба сприймалася як священний предмет з магічною дією. В. Соколова наголошує на дохристиянському походженні цього звичаю, зафіксованому етнографами у різних
народів світу, і його прозорому змісті: здорове, розквітле дерево повинне було передати здоров’я, силу й красоту людині і свійським тваринам [6, 98].
Зазвичай в українських селах півночі Волгоградської області підтримували і всі традиційні дії,
пов’язані з Великим четвергом ("чистий четвер" – четвер страсного тижня). До цього дня відносилися
обряди і звичаї різного характеру, здебільшого профілактичного, очисного і попереджувального. У цей
день обов’язково прибирали у хаті: "поновлювали" (біліли) стіни, підмащували глиною підлогу, пробілювали хату з вулиці тощо, – це органічно пов’язувалося з очисним характером обрядодій цього дня.
О. Мінх підкреслює, що у цей день "малороси" обов’язково йшли на церковну службу, з якої несли до
дому запалені свічки, якими випалювали на стелі своєї хати хрести , "щоб не угасла благодать Господня у хаті" [3, 101]. Самим розповсюдженим звичаєм було очищення водою: вмивання, а частіше купання у бані (рано-вранці до сходу сонця). Отже, давній, розповсюджений у багатьох народів світу
звичай очищатися водою перед відповідальними моментами у житті, стойко зберігався й до сьогодні
побутує в українців Нижнього Поволжя. В. Соколова засвідчує давність цього обряду, підкреслюючи:
велике значення, яке надавалося цьому звичаю у минулому, видно з того, що проводився він
обов’язково на світанку – час, що в давнину вважався найкращим для проведення різноманітних магічних дій і заклинань [6, 103].
Одним з найбільших після Різдва великих свят був Великдень (Пасха). У пасхальних ритуалах
важливе місце займала обрядова їжа, в яку обов’язково входили паска і крашені яйця. Напередодні
Пасхи, ввечері, хазяйки фарбували цибулевим лушпинням яйця. У О. Мінха знаходимо, що особливістю українців є писанки – "розмальовані різнокольоровими візерунками, смужками, трикутниками та
іншими фігурами яйця" [3, 101]. У досліджуваному нами регіоні не було зафіксовано згадок про писан-
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ки, однак, пасхальні крашанки вважалися святою, магічною стравою: освячене яйце їли першим, коли
сідали за святковий стіл після церковної служби, яйцями обмінювалися, брали з собою, коли йшли в
гості. Магічну силу приписували й шкарлупі від освячених яєць: її ніколи не викидали у смітник, збирали і змішували з зерном, що готувалося для посіву, або віддавали домашнім птахам.
Напередодні Великодня випікали святковий хліб – паски: замішували борошно з яйцями, олією,
сиром; готову паску мазали зверху яєчним білком і посипали маком, інколи прикрашали завитушками з
тіста. Спати у цю ніч не лягали, йшли до всенощної у церкву, святили паску, крашанки тощо. О. Мінх
підкреслює, що українці, на відміну від росіян, приносили до церкви для освячення не тільки паску і
яйця, а й багато іншої їжі: "обов’язково порося й свине сало [3, 101-102]". Існувало повір’я: чим різноманітніше буде набір страв для освячення в церкві на Пасху, тим кращим буде достаток у родині весь рік.
Важливе місце у пасхальній обрядовості нижньоволзьких українців займало поминання покійників, яке генетично є пов’язаним з культом предків. Вранці, одразу після закінчення церковної служби, йшли на кладовище відвідати могили родичів, клали на них пасочки, яйця, цукерки, але горілки не
пили. Після цього йшли до святкового столу до дому розговлятися. У цей день за столом повинна була зібратися уся родина, яка широко відзначала свято. Першою стравою на Пасху обов’язково подавалася кутя (товчена пшениця, розведена водою з медом або узваром): вона виконувала роль
поминальної страви – перед початком святкування кожному треба було з’їсти три ложки куті в пам’ять
про тих родичів, яки вже пішли з життя. Звичайно, у це свято на столі було багато різноманітних
м’ясних страв, виробів з тіста тощо. Звичаю готувати кутю, як поминальну пасхальну страву, та відвідувати на Пасху могили померлих родичів в українських селах півночі Волгоградської області додержуються і сьогодні. Причому, у цей день на кладовище ходять і невіруючі люди. Цікаво, що в
російських селах зазначеної місцевості прийнято відвідувати могили пращурів не на Пасху, а на Красную горку (наступна неділя після Пасхі). В українських селах поєдналися обидві традиції і на кладовище ходять і на Пасху, і на Красную горку.
У О. Мінха знаходимо ще один пасхальний обряд, записаний ним у декількох нижньоволзьких
українських селах: на другий день Пасхи мешканці цих сіл обходили з іконами і хоругвами, взятими у
церкві, навколо села. Цей обряд повинен був охоронити село і його мешканців від пожеж і всіляких
негараздів та хвороб протягом року. Дослідник відзначає, що протягом всього святого тижня відбувалися святкові молебні також і у сільських хатах, під час яких освячувалося хлібне зерно, яке згодом
перемішувалося з тим насінням, що готувалося для посіву у полях [3, 103]. В Соколова підкреслює, що
у цьому звичаї переплелися дохристиянські й християнські елементи. Духовенство під час таких дворових обходів не тільки освячувало зерно, але й само виконувало над ним народні магічні дії: розкидало або підкидало зерно. Імітація засівання поля, підкидання є давніми народними магічними
прийомами, за допомогою яких надіялися збільшити врожай, допомогти росту хлібів та городини,
сприяти родючості землі [6, 114-115].
Протягом всього святкового пасхального тижня відбувалися народні гуляння, відвідування родичів. О. Мінх відзначає як особливість саме українських сіл встановлення під час пасхальних свят
великих гойдалок ("орелей") і розповсюджену між дітьми та дорослими гру – катання писанок та крашанок по землі на вулиці [3, 102]. Цей звичай (катання яєць на Пасху) як улюблена забава селян був
також відмічений нами в українських селах Ільмень та Осички Руднянського району. Розпочинали грати з крашанками у перший день Пасхи, після обіду. Яйця катали з горбочка, зробивши у ньому канавку
чи поклавши на нього дощечку (с. Ільмень), або просто по землі від певної відмітки (с. Осички): якщо
яйце, що котилося, вдарялося об інше, що лежало на землі, гравець забирав цю крашанку собі. Дивитися, як катають яйця, збиралися і малеча, і дорослі. (Записано у с. Осички та с. Ільмень Руднянського
р-ну від Заколоворотної Г.М., 1918 р. нар.; Бородай І.Я., 1941 р. нар.; Стаценко С.В., 1955 р. нар.) Погоджуємося з В. Соколовою, яка підкреслює, що катання яєць було не просто святковою забавою, а
магічною дією: яйце, що є символом зародження нового життя, зіткненням з землею, повинне було
пробудити її від зимового сну, прискорити прихід весни [6, 113]. Цей звичай зберігся в українських селах Руднянського району до сьогодні. На жаль, його магічного змісту вже ніхто не знає, сприймають
катання крашанок тільки як дитячу пасхальну забаву, таку, як розповсюджена і сьогодні гра в "цокання" пасхальних яєць. Додамо, що, на думку дослідників, що яйце та елементи культу предків є основними, характерними, специфічними елементами найдавнішого загальнослов’янського весняного
сільськогосподарського культу, весняної обрядовості, перенесених на Пасху.
У циклі весняних пасхальних свят українців півночі Волгоградської області особливо відзначимо звичай "ловити Хому". Фомін день, відомий ще під назвами Фомін понеділок, Проводи Фоми або
просто Фома, широко відзначався у поселеннях донських верхових козаків (Середній Дон, Медведиця,
Хопер, Бузулук) та українських селян Нижнього Поволжя до кінця 50-х років ХХ ст. Святкували його
через тиждень після Пасхи, у тиждень св. апостола Фоми. О. Мінх називає цей звичай "бабий празник". Для святкування цього дня, зазначає дослідник, жінки організовували складчину і гуляли в хаті
найстаршої жінки їхнього гурту. Гарно випивши і закусивши, "хохлушки" цілою юрбою відкривали "нецнотливу ходу" по селу з піснями й танцями. Побачивши чоловіка, вони гуртом кидалися за ним: це і
означало "ловити Хому". Той, хто попадався їм у руки, особливо "москаль", – довго не міг вирватися
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від баб – тільки якщо заплатить за їхню горілку. Полювали у цей день і на незаміжніх дівчат, яким вже
виповнилося 25 років. Кожну з них юрба молодиць тягнула з собою, приспівуючи:
"Через греблю Микитину ведуть Гапку підтикану.
Кричить Гапка, репетує, ніхто ж Гапці не рятує!..".
За свідченням О. Мінха, закінчувалася ця хода по селу новим застіллям. Дослідник підкреслює, що цей звичай був записаний ним тільки в українських селах Нижнього Поволжя [3, 102]. Волгоградський етнограф М. Риблова, яка записала цей обряд наприкінці 90-х років, додає: українки с.
Ольховка Волгоградської області збирали продукти для Фоми як платню з матерів хлопців та дівчат,
що вчасно не створили сім’ю ("засиділися) – "колодки в’яжуть, баби збираються, на мать нежонатого
хлопця чи дівки на шию одягають. Вони сала кусок, паляницю, мукички дають. І солдатки збираються,
з гармонню гуляють, кренделі печуть, пироги" [4, 355].
Отже, опис цього свята, наданий О. Міхом, матеріали М. Риблової і близькі до них розповіді
інформантів-українців Руднянського, Єланського та Данилівського районів Волгоградської області,
зафіксовані нами, свідчать, що наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. селянами вже був втрачений глибинний
давній зміст цього обряду. Однак за своїм місцем у народному та церковному календарях обряд проводів Фоми може бути віднесений до числа поминальних, якими багатий Пасхальний тиждень і наступний за ним (Фомін) у всіх східнослов’янських народів. Розповсюдженим було повір’я про те, що на
Пасху душі померлих виходили на поверхню і перебували на землі увесь пасхальний тиждень. Після
чого їх потрібно було "провести" (звідси "проводи" – поминальний день через тиждень після Пасхі). В.
Соколова відзначає, що головним змістом поминальної обрядовості Фоминого тижня є "жертва душам
предків, пригощання їх на ознаку пам’яті і з ціллю заручитися їхньою підтримкою у важливий для землеробів період" [6, 122].
За матеріалами досліджень М. Риблової, характерною особливістю Фоміна дня на Дону і Нижній Волзі є наявність персоніфікованого символу свята – обрядової ляльки (Фоми) [7, 352]. Відомою є
концепція А. Байбурина, який об’єднує обряди з використанням обрядового символу (Купала, Масляна, російська Кострома – Кострубонька, троїцька Моринка – Марина та ін.) у групу обрядів переходу,
направлених на оновлення старого світу [8]. Суть цієї концепції така: глибинним змістом найважливіших обрядів календарного циклу є стремління його виконавців повернути у світ людей і природи ту
гармонію, основи якої були закладені Творцем. За час, що проходив від одного обряду до іншого (а
їхнє повторення у циклічних культурах було регулярним), відбувалося порушення гармонічних відносин між мирами (людським і природним, "тим світом" і цим). Обряд повинен був усунути дисгармонію і
задати світу нову модель подальшого гармонічного розвитку. Пошив штанів Фомі – це символічне "виготовлення" нового світу замість "зношеного" старого (дослідник визначає звичай в українських селах
Нижнього Поволжя, зафіксований і нами на півночі Волгоградської області, зазивати у компанію жінок
якогось чоловіка "приміряти штани Хомі" – примірювання у даному випадку є співвідношенням заново
виготовленого за вже існуючим відомим зразком).
За визначенням М. Риблової, окремі елементи обряду Проводів Фоми сильно варіюються у різних поселеннях нижньоволзького регіону, однак загальна канва свята була спільною. Рано-вранці у
Фомін понеділок жінки ходили на кладовище, а напередодні ввечері або у цей день вранці невелика
група молодиць виготовляла чучело Фоми. Роль Фоми могла виконувати і одна з учасниць обряду (інколи обрядових ляльок, або виконавиць, було дві). Після цього жінки збирали у складчину продукти,
випивку і влаштовували "пирування". Зазвичай святкова процесія об’їжджала по черзі всі помешкання
у селі. Інколи Фомі влаштовували "весілля". Обряд закінчувався "смертю" Фоми і його "проводами" –
символічним відправленням на "той світ". У структурі обряду чітко виділяються блоки, які відповідають
основним життєвим циклам: збирання – народження Фоми з подальшим його кормлінням, прилучення
його до общини, свадьба Фоми і смерть. Загалом в обряді відтворювалася символічна картина занепаду, вмирання старого світу, а потім – народження нового із затвердженням моделі його подальшого
розвитку.
В українських селах півночі Волгоградської області, за свідченням інформантів, святкування
Фоміна дня відбувалося без використання обрядового чучела (у О. Мінха також про це згадок не знаходимо). М. Риблова надає детальний опис всіх етапів дослідженого і реконструйованого нею обряду
проводів Фоми, записаного здебільшого у козацьких станицях Верхнього Дону та поодиноких українських поселеннях Волгоградської області. Дослідник визначає декілька різних мотивувань обряду, що
побутували "усередині" традиції (тобто те, як пояснюють її самі виконавці). Одне з них: Фома у селян
Нижнього Поволжя асоціюється з душами померлих предків, які з’являються у Пасхальний тиждень у
світ живих, тому у Фомин понеділок зранку ходять на кладовище проводжати ці душі (крашанки, пасочки не людям віддають, а кладуть на могилки, щоби їх розтягнули птахи ("напевно, душі"). У другому
варіанті мотивування переважає необхідність "пошити Хомі нові штани, бо він обносився". Іноді Проводи Фоми співвідносяться з проводами Пасхі, тобто у цьому варіанті Фома персоніфікується з Пасхою. І нарешті, існує християнське мотивування обряду. У цьому варіанті образ Фоми співвідносять з
образом святого апостола Фоми, що також є пов’язаним з душами померлих предків (у цьому варіанті
мотивування можна прослідкувати, як відбувалося переплетіння християнського і язичницького у рамках обряду Проводів).
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Відтак, культ предків і поминальна тематика є головними у мотивуванні обряду проводів Фоми.
Водночас у обряді чітко простежується мотив порушення первинної світобудови: "розпад" світу, стирання кордонів між "своїми" й "чужими". Як зазначає М. Риблова, це ситуація, коли світ набуває виду
перехрестя: у світ живих людей проникають персонажі "того" світу – душі померлих людей вільно гуляють по землі протягом всього пасхального тижня, а тому виникає необхідність їх "ловити і проводжати". Дослідник додає, що наприкінці ХІХ ст. кореспондент Астраханських єпархіальних відомостей
писав, що "баби-хохлушки" з понеділка Фоминого тижня ловлять Фому [4, 356]. Зазначимо, що саме у
такому вигляді дійшли до нас спогади українців Руднянського, Данилівського та Єланського районів
Волгоградської області про звичай "ловити Хому": заміжні жінки після святкування у однієї з них з піснями, жартами ходили по селу і кожного чоловіка, який зустрічався на їхньому шляху, заставляли виставляти їм могорич у шинку, в противному випадку – одягали на нього пошиті з лахміття штани.
У результаті детального аналізу всіх змістовних блоків обряду М. Риблова доходить висновку,
що свято Фоми (Хоми) повністю вписується у цикл обрядів – проводів, характерних для східних
слов’ян. Специфікою цього ритуалу є те, що основна поминальна тематика тісно переплітається у
ньому з репродуктивною, яка отримала в обряді явний і багатоплановий зміст. У кінцевому результаті
виконавиці обряду вірили у те, що підсумком їхніх ритуальних дій повинне стати встановлення гармонії у навколишньому світі: між живими і предками, між людьми і природою, сама природа повинна бути
"розбудженою" і готовою до репродукції (відродження). В обряді задавався зразок і ритм майбутніх
життєвих циклів навколишнього світу, який уявлявся єдиним, нерозрізненим, з багатьма нитями взаємозв’язків між всіма складовими його елементами, з циклічним повторюванням витків розвитку. Самі ж
організатори обряду виступали як активні співучасники акту чергового "створення" і розуміли, що від
правильності їхніх дій, від їхньої активності і творчих здібностей залежить доля і соціуму, і навколишньої природи.
Отже, всі весняні обрядодії українців північного заходу Волгоградської області пов’язані з аграрною (репродуктивною), очисною, захисною магією, а також з культом предків. Усі магічні дії, обряди, атрибути (обрядове печиво та хліб – "жайворонки", "хрести", паска; яйце – символ нового життя;
вода у чистий четвер – символ очищення та захисту від нечисті; свячена верба – символ здоров’я та
захисту від злих сил), зафіксовані в українських селах Нижнього Поволжя, є складовими загальноукраїнської (загальнослов’янської) весняної обрядовості, у якій переплелися язичницькі та християнські
вірування. Виконуючі ці магічні дії, українці намагалися вплинути на сили природи, сприяти скорішому
приходу тепла, примноженню майбутнього врожаю, домашнього достатку, захистити родину від горя,
хвороб тощо. Деякі весняні звичаї та обряди зберегли у собі елементи архаїчного походження і в умовах іноетнічного оточення, відірваності від "материкової" України "законсервувалися" у стародавніх
варіантах (випікання "хрестів", "жайворонків"; розкидування "хрестів" по ораному полю; приготування
куті (різдвяної страви у якості поминальної) на Пасху; катання крашанок по землі; додавання шкаралуп від пасхальних яєць у зерно для першого посіву; звичай "ловити Хому" тощо).
Отже, календарно-обрядовий весняний цикл українських переселенців Волгоградської області
зберіг у собі значну кількість змістовних та структурних елементів весняної обрядовості історичної батьківщини, він є невід'ємною частиною традиційно-побутової культури українського народу, цінною
культурною спадщиною, важливим джерелом вивчення життя, культури та побуту українців "Жовтого
Клину" – української діаспори Нижнього Поволжя.
Використані джерела
1. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов / А.К. Байбурин. – СПб., 1993. – 132 с.
2. Минх А.Н. Историко-этнографический словарь Саратовской губернии: Т. 1 / Александр Николаевич
Минх. – Саратов, 1897 – 1902. – Вып. 1 – 4. Южные уезды: Камышинский и Царицынский. – 1897 – 1902. – 1426 с.
3. Минх А.Н. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии (собраны в 1861 – 1888 годах) / Александр Николаевич Минх (Репринт. воспр. издания 1890 г.). – Саратов, 1994. –
157 с.
4. Рыблова М.А. Обряд проводов Фомы у восточнославянского населения Нижнего Поволжья и Дона /
М.А. Рыблова // Стрежень: Научный ежегодник. – Вып. 2. – Волгоград, 2001. – С. 351-359.
5. Сінельнікова В. Політичні та економічні передумови появи українських поселень у Поволзьких степах:
XYII – XIX ст. / Валентина Сінельнікова // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №5. – С. 100-104.
6. Соколова В.К. Весенне-летние обряды русских, украинцев и белорусов: ХІХ – начало ХХ в. / В.К. Соколова – М.: Наука, 1979. – 288 с.
7. Шульга І. Українці Низового Поволжя та їх національне самовизначення / Ігор Шульга // Міжнародна
наукова конференція "Етнокультурні фактори національної ідентифікації населення українського порубіжжя": Тези
доповідей / Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.
Рильського. – К., 2007. – С. 42-43.
8. Экономическая энциклопедия регионов России. Волгоградская область / Гл. ред. Ф.И. Шамханов, гл.
ред. тома О.В. Иншаков. – М.: изд-во "Экономика", 2005. – С. 41.

114

Вісник ДАКККіМ
УДК 94 (477)

3’2009
Віталій Олександрович Радзієвський
здобувач Київського національного університету
культури і мистецтв
©

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО КУЛЬТУРОЛОГІЇ РОСЛИН
У статті автор розглядає основні теоретико-методологічні підходи до культурології рослин, рослинності і рослинного світу, яка в останні роки викликає неабиякий інтерес у представників різних галузей знання, що досліджують роль рослин у контексті культури.
Ключові слова: культура, культурологія рослин, рослини, земля, історія, ритуали.
The histography is described and the approaches to the people’s phytoculture during Kyiv Rus
period are analyzed in the article. The author cites the views of various scholars related to the plants in the
context of culture in general and of the period in particular. The culture of Kyiv Rus has been in the focus of
attention of many scientists. The article highlights various approaches to the culturology of plants and the
contribution of the respective researchers.
Key words: culture, culturology of plants, plants, land, history, rituals.
Культурологія рослин є досить актуальною темою. Вона описувалась і побіжно згадувалась у
найрізноманітніших контекстах. Так, В.Смоляр і Л.Артюх зверталися до культурології рослин в ґрунтовних
дослідженнях українського харчування, В.Скуратівський і О.Воропай – в календарному циклі народних
свят, М.Грушевський і З.Болтарович – в контексті народного траволікування вивчали застосування
рослин насамперед в етнографічному аспекті. Культурологія рослин, рослинності і рослинного світу в
цілому викликає в останні роки неабиякий інтерес, а, починаючи з 2006 р., поняття "культурологія рослин" міцно утвердилося в літературі, навіть поняття "культурологія дерев" не викликає нарікань [2, 18].
Особливо культурологія рослин викликає інтерес в дослідженні українських традицій, наприклад,
культурології квітчання [4, 177].
Мета статті – проаналізувати ступінь наукової розробки теми і виокремити основні підходи, які
сформувалися в процесі осмислення питань, пов’язаних з культурологією рослин.
Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати розробки дослідників
культурології рослин, охарактеризувати їхні праці.
З ХІХ ст. культурологія рослин і траволікування викликає стабільний інтерес у науковому середовищі. Вперше чимало уваги рослинам і культурології рослин в цілому в контексті народних ритуалів
приділив К.Сементовський у праці "Замечания о праздниках у малороссиян". Так, В.Горленко стверджує, що К.Сементовський як тогочасну інновацію запропонував паспортизацію народних даних: з якого села чи місцевості той чи інший ритуал, переважно ритуал з рослинами. Це дає підстави
стверджувати, що К.Сементовський започаткував вивчення культурології рослин. Його підходи продовжили наступні покоління науковців, зокрема М.Арандаренко в "Записках про Полтавську губернію".
Вивчаючи в етнографічному аспекті обрядовість Лівобережжя, вчений здійснив загальний огляд річної
обрядовості, але проаналізував і систематизував лише весняну обрядовість.
Культурологія рослин Київської Русі синкретизувалась і розчинялася в різних проявах життя.
Прославились у використанні рослин, наприклад, Даміан, Прохор Лободник, Антоній Преподобний,
Аліпій, Агапіт Печерський, Пімен Пісник та інші. Прохор Лободник отримав навіть прізвисько від трави
"лободи", а чимало людей мають "трав’яні", зокрема і "лободяні", прізвища (відразу пригадується співачка Світлана Лобода).
Відтак, в Стародавній Русі знання про культурологію рослин мали прикладне (праксеологічне)
значення і були на такому ж суто прикладному рівні. Теоретичний рівень осмислення розвивається
значно пізніше – в ХІХ ст. Не без підстав його батьком можна вважати М.Максимовича. Інтерес в етнографічному аспекті становить його праця "Дні та місяці українського селянина", в якій описується ритуальність і обрядовість не лише початку ХІХ ст., а й на основі використання ретроспективного методу
та залучення праць З.Доленга-Ходаковського, Ж.Паулі, Л.Голембійовського, Я.Коллара здійснюється
аналіз окремих ритуалів. М.Максимович описує календарну обрядовість, в якій чітко виокремлюються
елементи культурології рослин з давньоруського новоріччя – з весни. Він з’ясовує специфіку організації
та технології проведення окремих видів польових робіт – оранки, сівби, косовиці та вирощування деяких
сільськогосподарських культур – гречки, коноплі, а також місце і значення ритуалів (зажимки, обжинки).
"Молодими" є фітодізайн, флористика, флоризм та низка інших, пов’язаних з культурологією
рослин "модних" напрямів діяльності; хоча є і "старі", наприклад, траволікування або квітчання. В добу
Київської Русі не було цих понять, але люди здавна тягнулися до краси, а рослини виступали не тільки
як необхідні складові народного побуту, а й як елементи в ритуалах, чарівні прикраси.
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М.Максимович першим на Україні почав ґрунтовно досліджувати феномен двовір’я в українській
культурології рослин як особливого феномена давньоруської культури. Він заклав підґрунтя подальшого аналізу культурології рослини. Дослідник у різних варіаціях і чи не найповніше в ХІХ ст. описав
не лише гуляння біля "обрядового дуба" на Трійцю, але, керуючись історико-порівняльним методом,
аналізуючи літописи, давні літературні джерела, народні перекази, дійшов висновку про зв’язок сучасних
йому ритуалів (зокрема, в с. Рогозові під Борисполем на Київщині) з обрядовістю старовинною. Так, за
М.Максимовичем, весною, коли вперше побачать квітку, швиденько зривають і починають топтати її зі
словами: "Топчу, топчу ряст... дай, Боже, потоптати й того року дождати". Стверджується думка, що
топтання рясту веде до довголіття. Звідси, коли людина одужала, то кажуть: "Вже виліз на ряст".
Чимало рослин згадується і в Малоросійських піснях, виданих М.Максимовичем.
А.Часовникова, розвиває тезу Н.Сумцова, що в назвах багатьох рослин прихований вже натяк
на те, що з ними пов’язані релігійні або апокрифічні розповіді. Так, в билині "Альоша Попович і Змій
Тугарин" міститься інформація про Адамову голову: "Вони під’їжджали до Хреста, Богу помолитись, до
Адамової голови прикластись" [5, 22]. Рослина Адамова голова, виступає ритуальним об’єктом. Поширені були Богородичні трави, Адамові голови (особливо 18 видів), Петрові рослини (зокрема хрести
– 7 видів, Петрові хрести "від всякої напасті", "від єретика", "від наглої смерті" тощо). Сила Пресвятої
Богородиці, апостола Петра, праотця Адама ніби символічно матеріалізувалася в рослинних образах,
які носили їхні імена. Адамових рослин чимало: два адамові дерева, адамове яблуко, дві адамові смокви, адамове ребро, адамова свічка тощо. Так, лише адамова голова – це велика група рослин. На
думку В.Даля, "можна припустити, що особливо виокремленими і названими адамовою головою (адамовою бородою) в більшості цих рослин є переважно коріння" [5, 165].
Слово паломник, як наголошує З.Сопєлкіна, має своє так би мовити рослинне походження –
від пальм. Саме до святих пальм святої Палестини мандрували паломники Антоній, Данило, Єфросинія, Зоя та інші. Доречна думка, називати паломників по місцевим (рідним, давньоруським) святиням –
"вербовиками" – від вітчизняних верб – нашого аналога далеких близькосхідних пальм.
Ґрунтовними є праці академіка Г.Скрипник і доктора історичних наук З. Болтарович. Чимало
уваги З.Болтарович приділяла рослинам, їх життєдайним і корисним властивостям. З.Болтарович виділялась енциклопедичними знаннями в галузі історії і культури вітчизняного фітолікування, добре
орієнтувалась в регіональній специфіці та в неоціненних порадах знавців народної медичної культури,
займалася вивченням квітів, які є атрибутом свят. В працях З.Болтарович ми бачимо насамперед історико-культурологічний аспект і поради лікування людей, широке застосування перевірених методів і
прийомів допомоги рослинами. В аналогічному дусі подається праця С.Швидкого, присвячена історії
розвитку, сучасному стану, регіональній специфіці традиційної народної медицині українців південної
Слобожанщини.
Чимало матеріалів з культурології рослин проаналізувала і дослідила Л.Виноградова. Вивчаючи вітчизняну обрядовість в цілому, чимало уваги вона приділяє вивченню рослини.
Особливе місце в довоєнній радянській етнографії належить професору Д.Зеленіну, зокрема
цікавим є його припущення про вітальну роль рослин в житті не лише первісної людини, а й русичів.
Він чи не найбільше часу присвятив вивченню культурології рослин (як частини віталогії) в контексті
загальноісторичного процесу, особливо давньоруських реалій. За Д.Зеленіним, в зеленому гіллі –
"уподібнення людей дереву-тотему", а визивання дощу – відлуння давнього обряду, його переосмислення.
Праці А.Іпполітової цікаві насамперед частим використанням терміна "етноботаніка". Для слов’ян
важливим є осмислення власної "етноботаніки". В працях А.Іпполітової питання рослинності плавно
вплітаються в культуру, створюючи підвалини для вітчизняної етнокультурології рослин та її складових – етноквітології, етнотравології, древології. Не можна не звернути увагу на те, що ця праця перегукується зі славетними попередниками, зокрема з працями батька філологічного підходу – О.Потебні.
Квітчанню присвячено багато праць М.Федущак, їх квінтесенцією стала захищена нею в листопаді 2008 р. кандидатська дисертація [4]. В дослідженні вона наголошує: "Насамперед новизна нашої
праці полягає у запровадженні до наукового обігу поняття "квітчання", що відображає явище художньої культури – прикрашання квітами" [4, 10]. Теза про квітку як "поняття не ботанічно-морфологічне",
а мистецьке, естетичне проходить крізь усю працю, а сам вислів неодноразово повторюється. Квіткові
намиста і шалі сьогодні побутують серед народів Південної Азії і Тихоокеанських островів і є національною
святковою прикрасою та почесним даром для високих гостей. Квіткове полотно сплітали на голові від
сонця, злих поглядів та інших впливів ворогів (тварин, людей). Це важливо і для здоров’я. Від вінка
виникла корона – найвища відзнака, символ влади і могутності. Не може не вражати припущення
М. Федущак щодо виникнення квітчання: "Можливо дата виникнення квітчання – УІІІ тис до н.е." [4, 178].
Серед праць останніх років заслуговує на увагу дисертація І.Воротняк "Агрокультура українців
Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)", захищена 2005 р. Чимало уваги там приділяється різним аспектам культурології рослин, аналізу аграрного секторуа останніх століть.
Деякі автори підкреслюють християнські витоки багатьох народних ритуалів, звичаїв, навіть
назв рослин, заперечуючи подекуди не лише сталі заідеологізовані радянські стереотипи, а й праці
дореволюційних і сучасних дослідників, які симпатизують язичництву. А.Часовникова пише: "Можна
припустити, що і в народній, і в церковній традиції "агнова" вербова гілка (і особливо її агнці) могли
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сприйматись сакральним символом Ісуса. Напевно, тому склалось відношення до неї в народі як до
християнської агіасми... Саме таке відношення до освяченої верби як священного символу Бога може
пояснити дивну на перший погляд практику споживання вербових бруньок, яка дуже поширена" [5, 183].
Вербові назви свята існують вже в найдавніших історичних документах ("по вьрбьнице") – в Першому
Новгородському літописі, в Іпатіївському літописі, в збірниках ХІІІ–ХІV ст. Росіяни часто посилаються
на Новгородський літопис, де 1402 р. згадується "до вербния суботи". Але ще пам’ятки ХІІІ-ХV ст. згадують звичай зустрічати свято Входу Господнього в Єрусалим "палицю вербову имея в руце" [5, 40].
І. Чекман в своїх працях досліджує питання фітотерапевтичної культури. І хоча в нього представлені переважно найновіші напрацювання сьогодення, він робить не лише ґрунтовні екскурси у минуле траволікування, а й використовує багатий арсенал української культури в цілому.
Варто також згадати дослідження О.Воропая, С.Килимника, К.Сосенка, О.Курочкіна, які досліджвали фітологічні звичаї на теренах України.
Культурологія рослин виступає у двох значеннях цього слова: в широкому і вузькому. У вузькому – це все з рослинного царства, що повсякденно і щільно пов’язане з людським буттям (побут,
їжа, ритуали, фітолікування тощо), а в широкому – весь комплекс взаємозв’язків і взаємовпливів рослин і людей в ході культурно-історичного розвитку.
Культурологія рослин як аспект культурології вивчає використання в культурі рослин, органічно вплітаючись в культурологічне тло. Культурологія, в т.ч. культурологія рослин, є порівняно молодою сферою знання, оскільки як термінологічно, так і структурно-категоріально формується досить
інтенсивно лише в ХХ – на початку ХХІ ст.
Важливо відділяти культурологію рослин від таких її складових, як квітчання, квіткарство, траволікування, зілейництво, фітодизайн, флоризм, зіллєлікування, фітологія і фітотерапія (в нашому
українському випадку краще етнофітологія і етнофітотерапія), флористика тощо, витоки яких знаходимо в аграрних культах. Культурологія рослин в системі культури має власні складові. Ці складові
формують внутрішню структуру культурології рослини.
Культурологія рослин має зв’язок не лише з фітонауками (фітотерапія, фітологія, флористика,
фітодизайн тощо), на базі яких розвинулося чимало інших наук, частина з яких більше стосуються медицини (клінічна фітотерапія), дизайну (фітодизайн), ботаніки, спорту (фітодомішки тощо). Все від
природної (переважно рослинної) бази. Культура є другою природою, надприродою, але не позаприродною і не неприродною домінантою. Вона плавно іде від людини, застосовуючи природний ареал і
арсенал, вдосконалює на людський розсуд навколишню дійсність, трансформує навкілля.
Культурологія рослин розглядає історико-культурологічний процес і результат діяльності людини над рослинним світом. Так, біології не цікаві обряди і ритуали, звичаї і традиції, замовляння і
приказки, прислів’я і заговори, пов’язані з рослинним світом. Біологія байдужа до "рослинних" казок
("Посадив дід ріпку", "Котигорошко" тощо), до "рослинного" народно-декоративного оздоблення, до
народних свят з рослинними елементами. Культурологія рослин розглядає широкий спектр застосування рослинного світу, причому її інтерес переломлюється саме в царині культури. Культурологія
рослин іде від природного середовища в людське – в обряди і ритуали, звичаї і традиції, замовляння і
приказки, прислів’я і заговори тощо, пов’язані з рослинним світом. Культурологія рослин невіддільно
пов’язана з землею, причому не лише тому, що вся рослинність проростає з землі, а й через низку інших
констат. Причому цей підхід є відмінним від вже звичайної для нас історії (наприклад, історії народу
або держави). Так, історії народу або держави в деяких випадках мають певне нерозуміння і ускладнення. Наприклад, наша славетна історія державності –1991, 1918, героїчна козаччина, велика Київська Русь, стародавня трипільська культура чи, можливо, інші відліки? Не легше також пов’язувати її і з
виникненням нації або з формуванням народу. А історія землі – це всі історичні і культурологічні чинники (події, явища тощо), які відбувалися на певних теренах, все, що відбувалось саме на цій землі.
Земля – це джерело багатьох природних і археологічних шарів, які невіддільні від людського буття і
необхідні нам. Взагалі, рослини наші не молодші, а старші родичі (в сенсі історичного існування, причому як за теорією Дарвина, так і за Біблією).
Дослідження рослин, пов’язаних з ареалом проживання слов’ян, мають глибинне культурологічне,
історичне, медичне, біологічне й інші значення. Все це відбивається у відповідних, спеціально виокремлених підходах – культурологічному, історичному, медичному, біологічному та інших.
Проведений аналіз дав змогу проаналізувати ступінь наукового дослідження теми і виокремити
основні підходи, які сформувалися в процесі осмислення питань, пов’язаних з культурологією рослин.
Серед таких підходів основними є етнографічний (започаткував М.Максимович), культурологічний (частково М.Максимович, М.Сумцов), краєзнавчий (або регіональний – І.Пантюхов та ін.), філологічний
(О.Потебня, Д.Ліхачев), біологічний (Н.Холодний, В.Купревич), а також антропологічний, соціальний,
природничий і комунікативний.
Культурологічний підхід до культурології рослин сьогодні репрезентують А.Часовникова і М.Ткач,
медичний підхід до культурології рослин представляють І.Чекман і Є.Товстуха, етнографічний – частково О.Курочкін і З.Сопєлкіна, археологічний – частково П.Толочко (донедавна Б.Рибаков), аграрний –
І.Воротняк, географічний – А.Бегека, мистецтвознавчий – М. Федущак.
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МЕНТАЛЬНІСТЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КУПЕЦТВА:
КУПЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО
У статті висвітлюються історичні умови та основні чинники зародження культури Нового
часу, ключове місце серед яких належить ментальності середньовічного купецтва. Купецтво, як
складова суспільства, є об’єктом цього дослідження, а його ментальність, психологія, категорії
мислення і певний людський тип – предметом. Розкрито еволюцію купецького світогляду, його
внутрішній і зовнішній вияв, вплив на соціально-економічне і суспільно-політичне життя Західної
Європи доби Середньовіччя (IX–XV ст.).
Ключові слова: ментальність, середньовічне купецтво, категорії мислення, соціальні групи,
міський світогляд.
The article informs about the historical circumstances and the factors of the New Times culture origin, where the mentality of the medieval merchantry in the context of the medieval society culture takes the
key-place. Its mentality, psychology, main categories of thinking and certain human kind are the subject of
the investigation. It also reveals the evolution of the merchant world outlook, it’s internal and external expressions, impact on the social-economic and social-political life of the Western Europe in Medieval Ages
(IX–XV century).
Key words: mentality, medieval merchantry, the categories of thinking, social groups, urban world outlook.
Загальновідомо, що в середині певної цивілізації є різні шари культури, які відрізняються
залежно від соціального та/чи історичного походження. Їхні комбінації, взаємовпливи та злиття призводять до синтезу нових структур. Проекції ментальних установок, закладених у Середньовіччі, утворюють "кістяк" сьогоднішньої європейської культури і культури України – як її невід’ємної складової.
Дослідження середньовічної ментальності розпочалися у 50-х роках ХХ ст. з методологічних
пошуків представників трьох поколінь французької школи "Аннали": М. Блока, Л. Февра, П. Губера,
Є. ле Руа Ладюрі, П. Шоню, М. Ферро, Ж. Ле Гоффа, Ф. Арієса, Р. Мандру, П. Нора, М. Фуко та ін. Вони закликали вивчати історичну людину в усіх її проявах і взаємодіях у географічно-природничому
середовищі, господарських, політичних, соціальних і культурних взаєминах, повсякденному житті – з
його ритуалами та забобонами. Синтетичний образ такої людини і суспільства, по суті, був горизонтальним зрізом певної епохи в її соціально-культурному вимірі. Цементуючим елементом такого синтезу
виступала "соціальна пам'ять" або ментальність – поєднання індивідуальної і колективної свідомості, в
якій відображаються усталені уявлення і стереотипи (ментальні структури), які можна пізнати за допомогою
історичних джерел. Сьогодні ментальність, колективна та індивідуальна підсвідомість, суспільні уявлення стають об’єктами численних досліджень істориків, філософів, психологів, соціологів, культурологів.
Варто також відмітити відсутність у вітчизняній історіографії досліджень з історії ментальності.
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Зважаючи на короткотривалу історію дослідження феномена ментальності, аналіз зарубіжних
підходів до цієї проблеми виявив багатогранність її розуміння. Оскільки ментальність тісно пов’язана з
усіма проявами духовного та матеріального життя людини важливо розглядати їх комплексно,
висвітлювати їхні основні риси, зовнішній та внутрішній вияви.
Досліджуючи історію Середньовіччя, особливо історію ментальностей, варто одразу зазначити, що тогочасна людина не відчувала себе частиною чогось великого, корпорації чи соціального стану; насамперед вона відчувала себе виконавцем певної соціальної ролі. Тому вважаємо за доцільне
розглядати не класичну трьохстанову структуру соціальної піраміди, а чотирьохстанову: Рицарство,
Духівництво, Селянство і Міщанство, оскільки всі ці стани були продуцентами і носіями особливих
ментальних установок та категорій мислення.
Питання співвідношення ментальності та духовного життя купецтва є не менш цікавим, аніж
визначення його ролі у формуванні типового "обличчя Середньовіччя" – знаті, духівництва (білого та
чорного), купецтва, міщанства та селянства. Вивчення тих підсвідомих автоматизмів, котрі впливали
на світогляд, уявлення, вчинки купецтва як їх продуцента та носія, є предметом нашого дослідження.
Роль купця у суспільстві та продукування ним нових ментальних установок є частиною дослідження.
Система уявлень про середньовічне суспільство розуміє його як стале, статичне, але між тим
воно було більш динамічним, аніж ми його уявляємо – рамки між станами могли стиратися, наприклад,
дворянин міг стати ченцем, селянин в Англії – представником дворянства, щоправда нижчого; представник
"чорного" духовенства, наприклад, абат, перейти до категорії "білого", зайнявши єпископський престол.
Спосіб життя та рід занять сприяли виробленню "купецької логіки", сформували психологічний
портрет людини певних занять. Праця як домінуюча категорія в житті середньовічної людини
конфронтує з торгівлею, а вже від ХІ–ХІІ ст. відбувається процес "реабілітації" торгівлі [10, 5-13]. Зміна
суспільної думки, в свою чергу, є наслідком проникнення та трансформації ідей, які продукувалися в
стані купецтва – зиску, багатого життя, чистилища, появи прізвищ, назв будинків. Завдання нашого
дослідження – розкрити причини, які лежать в основі цих явищ, проявів колективної підсвідомості.
Звичайно, що середньовічну культуру не слід розглядати як єдиний моноліт, оскільки при більш детальному вивченні навіть французька "розпадається" на низку дрібніших: культура півдня (Лангедок,
Окситанія), півночі, Бретані, Шампані, Гієні тощо, але загальні ментальні установки та категорії мислення на європейському просторі були все-таки єдиними [3, 16-39].
Середньовічне місто спочатку могло розвиватися тільки завдяки надлишкам сільськогосподарської
продукції, яку отримували сеньйори у вигляді ренти чи церковної десятини. Отже, процеси урбанізації
відбувалися лише тому, що суспільство переживало інші кардинальні зміни – становлення феодальних
відносин та формування сеньйорального прошарку. Саме з появою цього прошарку із сільськогосподарського
виробництва виокремилося спеціалізоване ремісниче, яке було закономірним наслідком розвитку домашнього, побутового виробництва. Прагнення сеньйорів жити в розкошах, купувати виняткові речі
зумовлювало серйозні зрушення в структурі попиту та пропозиції [6, 6-7].
Отож, у ХІІ ст. почав формуватися суспільний прошарок, відмінний від селянства за своїми заняттями, способом життя та свідомістю, – міщанство, яке за локалізацію в містах отримало німецьку
назву "бюргери", французьку – "буржуа". Воно зосереджувало свою професійну діяльність на ремеслах та торгівлі. Коли виникла потреба в торгівельних посередниках між ремісниками і мешканцями сіл,
ремісниками і сеньйорами, іншими ремісниками (торгівля сировиною), цю функцію перебирають на
себе інші групи міщан, які отримують назву купці (лат. мercantores). Вони, провадячи мандрівний, активний (не типовий для середньовічного суспільства – малорухливого, пасивного) спосіб життя, поступово втрачають тісний зв'язок зі сеньйором та фактично стають незалежними, а отже, змішується
вертикаль влади. Поступово в їх психології розвиваються риси індивідуалізму [4, 122-187].
Під впливом діяльності купців у колективній свідомості міського населення формується поняття зиску. Це суттєво нове поняття для людини, котра перебувала в рамках "сільської" матеріальної
культури. Місто стало тим місцем у житті суспільства, де особа могла творити свій добробут сама,
власною працею [16].
Швидке збагачення міщан суперечило засадам середньовічної моралі, тому перших багатіїв
зневажали, а торгівлю як професію протягом тривалого часу навіть засуджували, поряд з тим вдаючись до її послуг. Перші покоління купців відчували докори сумління, боялися одвічних мук за свій
спосіб життя і перед смертю переважну частину свого майна відписували церковним громадам міста
на будівництво величних храмових споруд [20, 389-430].
Зростання багатства міщан середньовічні хроністи вважали однією з головних причин занепаду моралі та звичаїв феодального суспільства. Таке судження було небезпідставним, позаяк отримані
у вигляді данини гроші, втягували сеньйорів у ринкові відносини, змушували їх залишати свої замки,
щоб сповна насолоджуватися перевагами міського життя. Бажання мати з усього зиск полонило
свідомість щораз більшої кількості представників другого стану, тож поступово багатство перестали
вважати гріхом. У колективній уяві ці зміни набували образу "Колеса Фортуни", яке, обертаючись
дедалі швидше, підносить одних і розчавлює інших – незалежно від їхнього соціального статусу.
Важливу роль у подоланні проблем економічної пасивності сеньйорального прошарку
відіграли купці. У ХІІ ст. ці люди з дрібних торговців, що на свій страх і ризик їздили від замку до замку
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й торгували різним крамом, перетворилися на оптових покупців надлишків сільськогосподарської
продукції (вовни, технічних рослин, виноградних вин, худоби), продавців заморських товарів, виробів
ремісників тих міст, з яких вони походили. При цьому налагоджувалися своєрідні партнерські стосунки
між торгівцем та ремісниками провідних у його рідному місті професій: купець рекламував вироби
ремісників та створював для них ринки збуту [8, 409-414].
ХІІ–ХІІІ ст. стали періодом перебудови всієї системи ціннісних орієнтирів і колективних уявлень, формування нового сприйняття часу, простору, побудови світу, місця в ньому людини. Нова
суспільна структура та зміни у способі виробництва спонукали людей звернутися до земних цінностей.
Така переорієнтація, за висловом сучасного французького дослідника Жака Ле Гоффа, для
середньовічного суспільства стала справжнім "поверненням з небес на землю" [14, 25-47].
Новою ментальною ознакою ХІ–ХІІ ст. стало сприйняття праці. Середньовічна економічна думка була, як правило, обмежено аграрною, а відтак, існували певні застереження щодо "відхилених" від
цієї норми професій: купці, ремісники, студенти, музиканти, повії, жонглери… [17, 134].
Зміни в суспільному ставленні до купецтва яскраво ілюструє "Бесіда" (лат. "Сollokvium")
англійського абата Ельфріка (955–1020 рр.) [1], в якій охарактеризовані різноманітні професії, поряд з
монахом, землеробом (варто зауважити доволі цікаве використання автором терміна – не селянин
(vilains, villan), що є показовим у ставленні до землі та праці), ткачем, солеваром, риболовом, мисливцем, ковалем, названий і купець [2]. В іншій праці абата Ельфріка знаходимо такі слова: "Я корисний
королю, знаті, багатим і всьому народу. Я входжу на корабель зі своїми товарами і пливу в заморські
країни, продаю товар і купляю ті цінні речі, яких тут немає. Я привожу їх з великим ризиком, терплячи
біди, втрачаючи своє майно і ледь рятуючи власне життя" [2]. Цікавим є і пояснення вигоди, слова, які
абат – як представник духовенства, вкладає в вуста співрозмовників: "– Ти продаєш ці товари за ту
ціну, за яку купив їх? – Ні. Що тоді давала б мені моя праця? Я продаю дорожче, аніж сам купив, з тим,
щоб отримати хоч який-небудь зиск і прогодувати дружину з дітьми"[2].
Суспільні трансформації ХІІ–ХІІІ ст. полягали у тому, що примітивні бінарні (двоїсті) системи
організації поступалися складнішим – троїстим. У суспільній сфері виникли другий і третій стани (які
ускладнили попередній поділ на священників та мирян), у матеріальній сфері двопільну систему
сівозміни змінила трипільна, в інтелектуальній сфері постала ідея про три відділи потойбічного світу
[15, 58-62]. Процес входження купецтва до цієї системи є надзвичайно цікавим, оскільки ілюструє
зміни в психології і ментальних ознаках людини Середньовіччя. Картина тогочасного суспільства ("estat" – стан; "ordo" – порядок) змальовувала його у вигляді трьохчленної системи з монархом на чолі,
називаючи тільки духівництво і монахів ("тих, хто молиться"), лицарство ("тих, хто воює") і селян ("тих,
хто обробляє землю"). Міське населення, ремісників та купців вони не згадують. Не тому, що їх роль у
суспільстві була незначною (швидше навпаки), а тому, що до ХІ–ХІІ ст. старі понятійні схеми зберігали
свою силу та вплив, що дозволяло ігнорувати живу багатоманітність конкретної реальності [5, 158].
Для середньовічної психології ці заняття були сумнівними та підозрілими. Недовіра з боку селянства
та зверхність дворянства знайшли своє відображення у вченні офіційної Церкви [11, 90-96].
Цікавим джерелом вивчення купецької ментальності є "Королівське зерцало", яке описує прошарки і соціальні розряди Норвегії першої третини ХІІІ ст. у формі батьківських настанов сину [13]. В
них присутня характеристика діяльності купця та рекомендації тим, хто намагається присвятити своє
життя цьому заняттю. Людина, котра намагається стати купцем, каже батько, піддає своє життя небезпекам як на морі, так і в язичницьких землях і серед чужих народів. Тому в далеких країнах вона
повинна постійно поводитися обережно, на морі необхідно вміти приймати рішення і володіти великою
мужністю. "Коли, ти прибув на торгове місце чи куди-небудь ще, – наставляє батько, – ти повинен
виявити себе вихованою і приємною людиною, щоб завоювати загальну симпатію". Потрібно ретельно
вивчати звичаї тих міст, де ти збираєшся вести торгівлю. Важливо гарно знати торгове право. Щоб
бути успішним в комерції, купець мусить володіти мовами, передусім латиною і французькою, бо вони
найбільш загальновживані. Купцю-мореплавцю необхідно розбиратися в розташуванні світил і зміні
часу доби, так як і розпізнавати сторони світу. "Не впускай ані одного дня без того, щоб не довідатися
про що-небудь корисне для себе… І якщо ти хочеш бути мудрим, ти повинен постійно вчитися" [13].
Соціальний престиж купців, як вже згадувалося, був невисоким. Багач викликав заздрість та
вороже ставлення, що в цілому характерно для психологічної манери поведінки типової людини
середньовіччя. Який разючий контраст купця на їх тлі (…) його добросовісність та благочестя викликали
серйозні сумніви. Купець так чи інакше залишався "поза бортом" середньовічного суспільства [8, 44-45].
Зовнішньою ознакою соціальної диференціації купців став поділ міста на квартали, де, як правило, проживали представники однієї купецької гільдії. Варто додати, що так звані італійські торгові
спілки (італ. credenza, coleganza), хоч і будувалися на основі родинних зв’язків, все ж таки існували
недовго – на декілька торгових операцій.
Двояке суспільне ставлення до заняття купця зберігалося і впродовж наступних століть. Так,
аналізуючи твори Жоржа Шателлена (Shastellain) (1404-1475), бургундського придворного історіографа
та поета, "Miroir de Mort" (фр. "Зерцало Смерті"), "Le Dit de Verite" (фр. "Спір про Істину"), "Temple Bocace" (фр. "Храм Боккаччо"), знаходимо ті ж негативні мотиви в оцінці купця та третього стану взагалі.
Фігура патриція – представника міста та буржуа, яке тільки починає зароджуватися і поступово
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витісняє знать, змальовується однозначно негативно; йому поперемінно протиставляються то вищість
знаті, то набожність духівництва, то бідність і простота селянина. Ця ідея, цей антагонізм проходить
через всі твори Шателлена і відображає вже не відкриту зневагу, а приховану боязнь. Тому він
підносить високі достоїнства аристократії, нівелюючи при цьому міщан, залишаючи їм незначні, не
більш ніж рабські риси: "Якщо вже перейти до третього стану, яким повниться королівство, то це стан
добрих міст, торгового люду, ремісників і землеробів, стан, якому властивий опис такий, як іншим, по
причині того, що він не здатний виявляти ті високі властивості, бо за своїм становищем і суттю є станом,
який служить" [18, 360-364]. Такі середньовічні французькі трактати, як "Сварка чотирьох" ("Quadriloge
invectif") Алена Шартьє (1389–1449) [18, 237], "Про падіння та встановлення справедливості" ("De lapsu
et reparione justitae") Нікола де Клеманжа (1360–1440) [18, 174-175], "Спір селянина, священика та
військового" Робера Гагена (1425–1502) [18, 364-365], спрямовані на різко негативну оцінку купецького
ремесла. Ця критика була реакцією на ментальні зміни у соціумі, як передвісників Нового часу, вона
ілюструє протиставлення між "сільським" феодальним суспільством та суспільством буржуа – "міським".
Отже, можемо з упевненістю констатувати, що ментальність західноєвропейського купецтва
пройшла значний шлях, зазнавши змін, зумовлених способом життя та характером занять. Модель
світу, яка домінувала в тогочасному суспільстві, проектувалася на всі аспекти людської діяльності –
від духовної до матеріальної. Важливим є структурний підхід до цих понять, залучення різної кількості
джерел: історичних творів, хроніки, житія святих, ділової документації, листів, трактатів, рекомендацій
для початківців у торгівлі, записок мандрівників, проповідей представників Церкви, художньої літератури
того часу, які безпосередньо чи опосередковано стосуються купця, його діяльності, а також суспільства,
в якому він перебував. Важливими є залучення термінології, вивчення мови, словесних зворотів, жестів і
ритуалів, оскільки середньовічна культура – це насамперед культура жестів.
Вивчення взаємовідносин купця і суспільства, його ролі у ньому є важливою сторінкою
всебічного розгляду середньовічної культури і історії. Саме з купцями пов’язуються зміни у ставленні
до таких категорій, як праця, духовне життя, багатство, розкіш, зиск; зміни у соціальній структурі
середньовічного соціуму та сприйнятті потойбічності: поява трьохстанності суспільства, ідеї "чистилища".
Відбулися зміни у соціальній диференціації суспільства: поява прізвища у міщан (купців та ремісників),
поділ міста на квартали, створення колективних спілок – гільдій та цехів.
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ПОЛІКУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА КРЕВЕЦЬКОГО
У статті проаналізовано полікультуротворчу діяльність видатного галицького історика
Івана Кревецького (1883–1940) – представника державницького напряму української історіографії. У
центрі українознавчих досліджень вченого були проблеми української науки і культури, оскільки
І.Кревецький очолював бібліотеку Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові (1909–1937) та
активно працював у його секціях. Культурологічні дослідження вченого мають полівимірний характер, охоплюють проблеми української історії, освіти, літератури, мемуаристики, друкарства,
преси, книгознавства, журналістики.
Ключові слова: культура, журналістика, полівимірний характер, історіографія, книгознавство, друкарство.
The article reveals polycultural activity of the prominent Halychyna historian Ivan Krevetskyi (1883–
1940), representative of state-forming trend in Ukrainian historiography. Scientific research of the scientist
concentrated at problems of Ukrainian science and culture, as I.Krevetskyi headed Library of T.Shevchenko
Scientific Society in Lviv (1909–1937) and worked in various sections of the Society. Cultural research of the
scientist has polydimensional character, because it covers problems of Ukrainian history, education, literature, memoirs, publishers, press, bibliology, journalism.
Key words: culture, journalism, polydimensional character, historiography, publishers, bibliology.
Українській історичній науці, а також сучасним культурологам, журналістам, книгознавцям
маловідомою є постать визначного галицького історика Івана Кревецького (1883–1940) – представника
державницького напряму української історіографії. У зв’язку з пануванням радянської ідеології в
українському суспільстві його ім’я, як і багатьох інших провідних науковців, було незаслужено забуто. І
тільки у 90-х роках ХХ ст., у період функціонування в Україні перехідного суспільства, вперше
з’явилися короткі біографічні дані про І.Кревецького, які разом із бібліографію його праць подав
В.Качкан [2]. На межі ХХ–ХХІ ст. написано статті Н.Черниш [27], У. Яворської [28], оскільки зріс інтерес
до постаті І.Кревецького як директора бібліотеки Наукового Товариства імені Шевченка (НТШ) у Львові,
визначного книгознавця, бібліографа. Державницькі погляди вченого як репрезентанта львівської
історичної школи М.Грушевського розкрив у своїй брошурі Ф.Стеблій [20]. Для української громадськості,
насамперед Львівщини, ім’я І.Кревецького відкрила І.Кіхтан, яка вперше через 50 років після його
смерті 1990 р. проклала стежку до його могили, яку розшукала на цвинтарі в Роздолі. Саме Іванна Кіхтан,
голова Роздільського осередку Всеукраїнського товариства "Просвіта", була ініціатором і активним
учасником різних заходів, присвячених вшануванню І.Кревецького, та підготувала брошуру про нього [3].
Багато аспектів його життя і творчості як науковця не досліджено, проте громадсько-культурна діяльність
І.Кревецького як великого патріота і українця є прикладом для активних творчих пошуків сучасного
покоління. Тому у даній статті ставимо завдання розкрити полікультуротворчу діяльність вченого.
Народився Іван-Мар’ян Іванович Кревецький 14 жовтня 1883 р. у вчительській сім’ї у селі
Іванівці Жидачівського повіту на Львівщині. Початкову освіту отримав в Роздолі, середню – у Львові в
Українській академічній гімназії. 1907 р. закінчив навчання на філософському факультеті (історична
група) Львівського університету.
І.Кревецький прослухав різні курси лекції з історії професора М.Грушевського. Ще не
закінчивши навчання, 1905 р. став членом НТШ у Львові та відразу брав активну участь у його роботі.
Він близько 25 років керував бібліотекою, а 1909 р. став секретарем історико-філософічної секції. На її
засіданнях історик систематично доповідав про наслідки своїх досліджень, реферував праці інших
членів НТШ. Крім того, він активно працював ще у 5 комісіях: тривалий час виконував обов’язки за© Федунишин Л. Л., 2009
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ступника голови бібліографічної комісії та комісії з історії мистецтва, секретаря мовної комісії та був
членом археографічної комісії [19, 87].
Вся подальша багатоаспектна діяльність І.Кревецького тісно пов’язана з НТШ. І.Кревецький в
листі до О.Назарука від 26 жовтня 1923 р. писав про важливу роль і особливу місію НТШ у Львові як
найвищої незалежної української наукової установи. Також високо оцінив діяльність структурних
підрозділів установи: друкарні, переплетні, бібліотеки, книгарні і музею, які проводили величезну роботу для популяризації української науки в несприятливих суспільно-політичних умовах [24, 4].
І.Кревецький не був кабінетним вченим. Упродовж свого життя він постійно перебував у центрі
громадсько-політичних подій Галичини, оперативно і гостро відгукувався на актуальні проблеми свого
складного часу публіцистичними виступами у різних часописах. 1907 р. перебував у Києві, допомагаючи М.Грушевському в підготовці "Літературно-наукового вісника". В 1909–1912 рр. редагував журнал
"Наша школа", а 1913 р. складав ювілейний збірник на 40-ліття літературної й наукової діяльності
Івана Франка. Лише через воєнні події цей збірник, хоч був уже складений, не появився в своєму часі,
а вийшов аж 1918 р., по смерті ювіляра. Вчений цікавився проблемами української літератури, зокрема збереглися особисто переписані ним твори Т.Шевченка, І.Франка, І.Нечуй-Левицького [23]. Крім
того, переклав кілька книжок з російської і німецької мови, зокрема "Вій" М.Гоголя.
1913 р. І.Кревецький, ще раніше заохочуваний М.Грушевським, подав на захист докторську
дисертацію на тему австрійської історії, але з різних причин, зокрема через війну та охолодження
стосунків між М.Грушевським та І.Кревецьким, цей захист не відбувся.
І.Кревецький брав активну участь у роботі пресового відділу Української Галицької армії – редагував газети "Република", "Стрілець", організував видання журналу "Українська старовина". У 1919–
1921 рр. під керівництвом Ю.Меженка працював у бібліотеці Української академії наук над каталогізацією її
фондів. Лише наприкінці 1921 р. повернувся в Галичину та відразу поринув у наукову, громадськокультурну діяльність. У 1921–1925 роках керував семінаром з української військової історії в Українському
таємному університеті.
І.Кревецький, досліджуючи історію Галичини у складі Австрійської імперії кінця ХVІІІ – початку
ХХ ст., вивчав і українську історіографію. Він виділив такі осередки її розвитку: Київ, Харків, Львів та
еміграція. У Києві народницький напрям української історіографії очолював М.Грушевський. Також
діяла історична секція історико-філологічного відділу Української Академії наук.
Львівський осередок української історіографії представляло Наукове Товариство імені Шевченка,
зокрема, його історико-філософічна секція. Відомими істориками були М.Кордуба, І.Крип’якевич, О.Терлецький,
С.Томашівський, а також сам І.Кревецький, які належали до національно-державницького напряму
української історіографії.
Історик зазначив, що Харківський осередок проводив історичну роботу під прапором ленінізму.
Інститут Марксизму очолював М.Яворський. Науково-дослідною роботою з історії України займалися
М.Максимович, О.Ковалевський, М.Слабченко, Д.Багалій та інші.
На еміграції особливо відмітив роботу "Українського Наукового інституту" у Берліні, який очолював
Д.Дорошенко. Існувала кафедра історії української державності на чолі з В.Липинським. У Празі діяло
"Українське Історично-Філологічне Товариство", членами якого були А.Яковлів, О.Шульгин, В.Біднов,
Р.Лащенко. У Варшаві в галузі історіографії працював В.Заїкин. Також І. Кревецький зауважив, що історична
робота ведеться в Одесі, Полтаві, Дніпропетровську, Чернігові, Ніжині, Ужгороді та інших містах [16, 6].
Вчений був не тільки талановитим істориком, а і редактором. Зокрема, започаткував популярний
історичний журнал Наукового товариства імені Шевченка "Стара Україна". Опублікував кількадесят
розвідок у Записках НТШ, активно співпрацював з виданнями "Літературно-Науковий Вісник", "Українськоруський архів", "Життя і знання", "Галицький голос", "Діло", "Неділя", "Громадський вісник", "Нова Зоря",
"Рада", "Історичний вісник", "Бібліологічні вісті", "Українське книгознавство" та інші.
Важливо звернути увагу на те, що І.Кревецький як директор бібліотеки НТШ налагодив обмін
друкованими виданнями з українськими науковими установами і організаціями не тільки в Україні, а й
закордоном. Так, списки українських закордонних товариств і редакцій, які обмінювалися з НТШ
літературою охоплюють 28 аркушів [21].
Також про широкомасштабні міжнародні зв’язки НТШ з багатьма українськими організаціями і
установами у різних країнах світу свідчать листи про обмін виданнями з Росії, Канади, Бразилії,
Німеччини, США, Польщі, Франції, Чехословаччини, Австрії, Бельгії, Великобританії, Аргентини, Мексики,
Перу, Уругваю, Болгарії, Єгипту, Нідерландів, Угорщини, Ватикану, Латвії, Швейцарії, Румунії, Італії,
Швеції, Югославії, Естонії. Всі листи надходили на адресу бібліотеки НТШ у Львові, відповідь на які
давав сам її директор І.Кревецький. Він був не тільки фахівцем гуманітарних наук, а й дипломатом у
переписці, володів декількома мовами, про що свідчить епістолярна неопублікована спадщина вченого.
У центрі культурологічних досліджень І.Кревецького були проблеми українознавства, тобто все,
що мало чи має місце на Україні відповідно до територіальної концепції. Вивчаючи історію появи преси,
вчений з’ясував, що першою періодичною газетою на Україні була "Gazette de Leopol", яка виходила у
Львові з 1776 р. французькою та австрійською мовами. Газета містила новини міста Львова та вістки з
Великої України [11, 9].
За дослідженнями І.Кревецького, першим українським часописом була "Зоря Галицька", що
появився у Львові 1848 р., і від якого починається українська католицька преса. І.Кревецький зазначив,
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що "Зорю Галицьку" одержувало українське греко-католицьке духовенство Галичини і Закарпаття.
Перший самостійний церковний часопис виходив в 1856 р. в Будапешті "Церковная Газета", видавало
"Общество св. Стефана", редагував о. І.Раковський. У Відні 1858 р. виходив "Церковний вісник для
Русинів австрійської держави". Перший український церковно-урядовий часопис у Галичині появився
1886 р. у Станіславові "Вісник Станіславської Єпархії". З 1924 р. виходили "Записки ЧСВВ". У 1926 р.
почала друкуватися газета "Нова Зоря" – найбільш пресовий орган українців-католиків. Також
І.Кревецький назвав українські газети, які виходили в Америці ("Америка"), Канаді ("Канадійський Русин" 1911 р., а з 1918 р. "Канадійський Українець"), Бразилії ("Місіонар" з 1911 р.). Дослідник зробив
висновок, що українську пресу започаткувало греко-католицьке духовенство [17, 6].
Сфера наукових інтересів І.Кревецького дуже різноманітна. Він досліджував історію вищої
освіти в Галичині. Зокрема, йому належить стаття про "Studium ruthenum" – спеціальний філософськобогословський факультет Львівського університету з українською мовою викладання, заснований в
1787 р. Через брак греко-католицьких священників до цісаря звернулися галицький митрополит
Л.Шептицький, львівський єпископ П.Білянський, перемишльський єпископ М.Рилло, які просили
відкрити "богословські українські виклади" [7, 122]. Історик зазначив, що 1790 р. на богословському
відділі церковну історію викладав Т.Захарясевич, моральне богослов’я – А.Павлович, церковне право
– А.Ангелович та інші; на філософічному відділі: чисту і прикладну математику, фізику – І.Земанчик,
філософію – П.Лодій. 1805 р. університет перенесено зі Львова до Кракова, а богословські українські
виклади тривали до 1808 р. в греко-католицькій семінарії. І.Кревецький у своїй статті виявив науковий
хист історіографа при намаганні з’ясувати причину короткого існування української освітньої установи
вищого типу. Історик аналітично проаналізував праці багатьох вчених: Й.Левицького, І.Герасевича,
Я.Головацького, О.Огоновського, І.Франка, О.Барвінського та зробив висновок, що "Руський Інститут"
"покликував ся до життя тільки провізорично, часово, – і виключно тільки для кандидатів на грекокатолицьких духівників, тих власне, що не знали латинської мови, в якій відбувалися виклади теології
на університеті" [7, 123]. Також І.Кревецький зауважив, що викладачі з "Руського Інституту" отримували тільки половину того доходу, який мали викладачі латинських студій. У зв’язку з цим, вони 21 березня 1789 р. звернулися з просьбою в губернію, щоб академічний сенат вважав руських професорів
членами університету і дав їм можливість брати участь у засіданні факультетів.
І.Кревецький як культуролог великого значення в динаміці культури надавав рідній українській
мові. Про це свідчить його брошура та відкритий лист до кандидата в депутати до австрійського парламенту А.Вахнянина про захист прав на навчання українською мовою у Львівському університеті і
школах, датовані 1895 і 1911 рр. [25].
Галицький історик писав також про намагання цензури знищити українську драму. 1889 р. заборонено
вистави з життя інтелігенції, купців, міщан, а згодом історичні і побутові драми з минулого [8, 1]. Він зібрав
дані на 1900 р. про подані до цензури 45 українських рукописів, з яких було заборонено 22 (49%) [8, 11].
І.Кревецький досліджував історію української культури. Так, йому належить стаття про першу
друковану книжку, видану українцем за кордоном. Автором є Юрій Дрогобич, справжнє прізвище Котермак (близько 1450– 4.02.1494) – український учений ХV ст. європейського масштабу. І.Кревецький
зазначив, що вперше про книжку згадав у своєму каталозі рідких і цінних друків один антиквар у
Німеччині 1898 р. Разом із назвою книжки "Прогностична оцінка року Божого 1483", видана в Римі
7 лютого 1483 р. він подав ще таку замітку французькою мовою: "Отся перша книжка руського автора,
досі невідома, се замітна рідкість; правдоподібно сей томик є унікатом. Вона невідома ні жодному
іншому бібліографови" [14, 13]. Антиквар просив за книжку Юрія Дрогобича (оправлену разом з другою
також з 1483 р.) 480 німецьких марок, тоді це були значні гроші.
І.Кревецький зауважив, що деякі російські наукові видавництва передрукували замітку з антикварного каталогу дослівно. Згодом Юрій Дрогобич увійшов до великого "Русского Биографичного Словаря", де йому присвячено 9 малих лінійок. А перша українська замітка про першого автора українця
появилася в "Новій Зорі" Ч. 91 з 1929 р. На основі цієї замітки Юрій Дрогобич згадувався вже і в
Українській Енциклопедії. Отже, І.Кревецький як вчений-книгознавець, культуролог прослідкував
бібліографічний процес появи книжки у друкованих виданнях, як закордонних, так і вітчизняних. За
його словами, він тримав в руках антикварний каталог 1912 р. і тоді звернув увагу на книжку Юрія Дрогобича. Після появи замітки в "Новій Зорі" дослідник вирішив більше її вивчити. Протягом 1931–1932
рр. І.Кревецький відшукав книжку (вона ще в 1899 р. була продана, на жаль, не в Україні), зробив виписки, опис і знімки, зібрав про її автора цікаві відомості і навіть натрапив на інші його праці в рукописах. І.Кревецький у своїй статті поставив запитання: хто такий Юрій Дрогобич? На своїй книжці він
підписався: … магістр Юрій Дрогобич з Руси, доктор філософії й медицини університету в Болоньї.
Також називав себе Юрій з Дрогобича, зі Львова, з Руси.
І.Кревецький писав, що перша згадка про Юрія Дрогобича знаходиться в актах Краківського
університету під роком 1468, коли він записався в той університет. З 1473 р. вчився в Болонському
університеті – це перший університет в Західній Європі, заснований в Італії 1119 р. Протягом 1478–
1482 рр. читав лекції з астрономії в Болонському університеті, а в 1481–1482 рр. був ректором цього
навчального закладу.
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І.Кревецький зазначив, що Юрій Дрогобич був також "професором і віце-канцлером Істрополітанської Академії (першого університету в Угорщині, в Прембурзі, перенесеного опісля до Будапешту)"
[14, 13]. Згодом Юрій Дрогобич читав лекції з медицини, астрономії, теорії мистецтв в Краківському
університеті. Помер в лютому 1494 р. у Кракові, де й похоронений.
В дослідженні історії української культури І.Кревецький велику увагу приділив княжій добі. Він
проаналізував свідчення чужинців про Україну та зауважив, що культура на Україні за княжих часів
стояла вище, ніж у тодішній Франції і Німеччині, хоча пропало більше, ніж збереглося [10, 5]. Як
історичне джерело І.Кревецький використав літопис Нестора 1037 р. та Збірник князя Святослава
1076 р. На основі їх аналізу історик наголосив про особливе ставлення до книжки на Русі. Зокрема,
відмітив меценатську діяльність київського князя Ярослава Мудрого, його любов до книги і письменства взагалі. Свідченням цього є бібліотека, яку він заснував при соборі св. Софії 1037 р. у Києві, вона
проіснувала до 1240 р.
Галицький історик відзначив великі заходи княгині Ольги – "королеви Руси Олени", які вона
здійснила для поширення християнства на Україні і позитивно оцінив приборкання княгинею древлян
та її боротьбу з анархією [1, 9].
Вчений вивчав виникнення і розвиток друкарства в Україні, досліджував діяльність І.Федоровича у
Львові 1574 р. [26, 54].
І.Кревецький окреслив розвиток української мемуаристики від ХІ до ХХ століття. Здійснив
типологію мемуарів, виділивши спомини, автобіографії і подорожні записки. Найстарішим українським
мемуаром вважав спомин Нестора-літописця про перенесення мощів засновника Києво-Печерської
Лаври св. Теодозія [26, 191]. Першою українською автобіографією назвав "Повчання дітям" Володимира Мономаха [12, 6].
І.Кревецький проаналізував "Подорожні записки Данила Паломника" першого українського подорожника ігумена Данила з Чернігівщини, який відбув паломництво до Святої Землі 1106–1107 рр. Описав Галилейську землю, міста Єрусалим і Віфлієм, ріку Йордан, природу і тварин. Дослідник відмітив
великий патріотизм автора, він завжди пам’ятає про свій рідний край, згадує про руських князів і княгинь, єпископів, ігуменів, бояр та відспівав за всіх руських християн 50 літургій, а 40 – за покійних [6, 6].
І.Кревецький як дослідник мемуаристики визначив головні критерії класифікації мемуарів:
1) час, коли мемуари написані; 2) роль автора мемуарів у подіях, які описує; 3) зміст самих мемуарів.
Науковець також відзначив спільні і відмінні ознаки мемуарів і літописів, мемуарів та історії. Розрізняв
записки ( мемуари, які написані одночасно з подіями, наприклад, щоденники, історичні нотатки) та
спомини або спогади (мемуари, що написані неодночасно з подіями, а пізніше). Дослідник виділив два
види мемуарів: 1) активні (діяльні), в яких автор описує ті події, в яких сам брав активну участь;
2) пасивні (обсерваційні) мемуари, де автор виступає як переповідач або очевидець-обсерватор, і в
подіях, які описує, не брав ніякої активної участі [4, 12]. За змістом поділив мемуари на політичні,
культурно-побутові, військові, подорожні, професійні і інші. Здебільшого достовірність мемуарів залежить від особистих рис, віку автора, статі, від розуміння та зацікавленості матеріалом.
І.Кревецький вивчав мемуари іноземців про Україну, подорожні записки та зарубіжну мемуаристику, зокрема російську і польську [22, 69]. Йому належать статті про російську мемуаристику від ХІІ
до початку ХХ століття, де він аналізував описи, мемуари, записки, щоденники російських князів, царів
і цариць, послів, духовенства, декабристів, селян, поетів, письменників, істориків [9, 6]. Дослідник
відмітив, що за період з ХІІ до кінця ХVІІІ ст. в бібліографії нараховано близько 1000 російських
мемуарів, а за ХІХ і початок ХХ ст. – близько 4000 [15, 6].
І.Кревецький з’ясував історію польської мемуаристики, появу якої датував ХІV–ХV ст. [5, 6].
Досліджував польські військові, літературні, культурні мемуари, особливо відзначив ті мемуари, які є
важливими для історії України [13, 6].
І.Кревецький написав статтю про український некрополь і зауважив, що найбільші церквигробниці знаходяться в Києві: Десятинна церква, Собор св. Софії, Печерська Лавра. Виділив і столицю
галицьких князів – Крилос, де були гробниці князя Володимира, Ярослава Осмомисла, Романа Галицького. Також дослідник назвав відомі поховання у церквах, монастирях, на кладовищах таких міст:
Володимир-Волинський, Холм, Львів, Корсунь, Перемишль, Теребовля, Глухів, Гадяч, Батурин, Острог, Чернігів, Харків, Ялта, Москва, Петербург, Софія, Берлін, Париж, де знаходяться могили видатних
діячів української культури [18, 7].
Іван Кревецький, працюючи в Науковому Товаристві імені Шевченка, мав широке коло наукових інтересів. Його творчість багатогранна, відзначається високою професійністю і українознавчим
характером. Як науковець він виявив себе в різних галузях знань. Будучи фаховим істориком, писав
статті про Галичину та проблеми української історіографії. Також був відомий як талановитий редактор та організатор періодичних видань, активний дописувач до різних газет, часописів. У журналістиці
проявив себе як дослідник української, російської, польської мемуаристики. Розкрив історію появи
української преси, книг, бібліотек. Вивчав актуальні і маловідомі факти з історії української культури
різного періоду, тому його творчість має і культурологічний характер. Він написав чимало наукових та
науково-популярних праць: монографії, нариси, статті, есе, огляди, рецензії, більшість з яких,
здебільшого історичні праці, залишилися неопублікованими.
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МІЖНАРОДНА ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ КОРІННИХ НАРОДІВ:
Конвенція МОП про корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб життя
У статті розглянуто міжнародну законодавчу базу щодо захисту прав корінних народів, зокрема Конвенцію МОТ № 169 про корінні народи і народи, які ведуть племінний спосіб життя. Особливу увагу приділено її недолікам і причинам неможливості застосування на пострадянському
просторі. Нерозуміння або незнання міжнародного статусу корінних народів стимулює спекуляції
навколо цієї проблеми в українському етнонаціональному законодавстві.
Ключові слова: корінні народи, міжнародна законодавча база, міжнародний статус, колективні права, міжнародний договір.
International law of indigenous peoples protection is being analyzed in the article, especially
Indigenous and Tribal Peoples Convention № 169. The closest attention is paid to its drawbacks that limit its
usage in Post soviet area. Lack of understanding of international status of indigenous peoples stimulates
speculation on this problem is Ukrainian law.
Key words: the radical people, the international legislative base, the international status, the collective rights, the international contract.
Основу міжнародного законодавства із захисту прав корінних народів становлять два документи, розроблені у структурі ООН. Це Конвенція про корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб
життя та Декларація про права корінних народів. Першим міжнародним органом, який почав займатися проблематикою корінних народів, була Міжнародна організація праці. Саме вона почала розслідування випадків примусової праці "корінного населення", що завершилося прийняттям першого
міжнародного правового документа, який стосується корінних народів і їхніх прав. Щоб зрозуміти суть
та значення цього документа, а також його вплив на покращення становища корінних народів, необхідно спочатку заглибитися у специфіку організації, яка його прийняла.
Міжнародна організація праці (МОП), заснована 1919 р. на підставі Версальського мирного договору як структурний підрозділ Ліги Націй, стала найдавнішою серед спеціалізованих організацій системи
Організації Об'єднаних Націй. Її структура в ООН не має аналогів. Це єдина міжнародна організація,
яка складається безпосередньо з представників урядів країн. Активну участь у її діяльності беруть
представники працедавців та працівників. Ця тристороння система дає можливість двом останнім категоріям долучатися до обговорень, дискусій і рішень МОП на рівній основі з представниками урядів. У
контексті розв’язання проблеми дискримінованого становища корінних народів це має неабияке значення.
Завдяки цій особливості МОП є провідною серед організацій ООН установою у справі заохочення прав
корінних народів, особливо їх економічних і соціальних прав. Вона започаткувала встановлення всезагальних міжнародних стандартів в інтересах корінних народів шляхом прийняття низки документів,
включаючи Конвенцію про корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб життя [1].
Мандат МОП передбачає розробку і встановлення міжнародних стандартів праці з метою поліпшення умов життя і роботи людей в усьому світі. Вони формалізуються у вигляді конвенцій і рекомендацій, які встановлюють мінімальні міжнародні стандарти щодо цілої низки пов'язаних із трудовою
діяльністю питань, включаючи основні права людини на робочому місці, право на свободу від дискримінації, право на рівну оплату за працю рівної значимості, ліквідацію примусової і дитячої праці, право
на свободу зібрань і укладення колективних договорів. Після ратифікації країною конвенції МОП набувають характеру юридично обов'язкових зобов'язань для неї. Крім того, конвенції доповнюються рекомендаціями МОП шляхом уточнення положень конвенцій і шляхом установлення докладних
принципів з питань застосування конвенцій. Рекомендації не є міжнародними договорами, однак вони
є певними базовими принципами необов'язкового характеру для розробки і застосування національної
політики і практичної діяльності в сфері, яка є об’єктом регулювання конвенцій.
Повернімося безпосередньо до проблематики визначення статусу корінних народів. Міжнародна
організація праці була першою міжнародною організацією, що зайнялася розглядом проблем корінних
© Вітман К. М., 2009
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народів впритул. МОП почала діяти в напрямку захисту і заохоченню прав корінних народів і народів,
що ведуть племінний спосіб життя, з початку 20-х років минулого століття. Тобто майже 100 років тому
завдяки МОП проблема корінних народів з’явилася на міжнародному порядку денному. Тему безправності свого становища у світі ініціювали самі корінні народи. Перша спроба була зроблена 1923 р., а
першим представником, який намагався представити корінні народи на міжнародні арені, був вождь
племені каюга (американських індіанців) Дескахех Кайуга [2]. Він вирушив у Женеву, де мав намір виступити в Лізі Націй на захист прав своїх одноплемінників як представник Ради шести племен ірокезів.
Дескахех провів у Швейцарії понад рік, домагаючись визнання Лігою Націй прав свого народу, але попередниця ООН так і не вислухала його. Вождь не розчарувався, він виступав перед швейцарською
громадськістю, продовжуючи боротися за права свого народу до своєї смерті 1925 р. До його аргументів почали прислухатися делегації окремих країн.
Приклад вождя одного з племен американських індіанців надихнув інші корінні народи. 1924 р.,
щоб висловити протест проти порушення договору Вайтанги в Новій Зеландії, який гарантував корінним маорі право власності на землю, Т. В. Ратана, релігійний лідер маорі, вирушив з делегацією до
Англії для того, щоб звернутися до короля Георга з проханням про допомогу та усунення порушень,
однак йому було відмовлено в аудієнції. Маорі теж не опустили руки. Вони відправили кількох членів
своєї делегації в Женеву, щоб звернутися до Ліги Націй, але їх спіткала доля попередника з племені
каюга. Корінним народам тоді відмовляли у праві голосу та визнання, вони не могли апелювати до
міжнародного захисту, якщо юридичні угоди з ними порушувалися або ігнорувалися. Саме тоді МОП
почала розслідування безправного, дискримінованого становища корінних народів, зокрема примушення їх до праці. Розслідування завершилося прийняттям першого міжнародного правового документа, який стосується корінних народів і їхніх прав – Конвенції про корінні народи і народи, що ведуть
племінний спосіб життя від 1957 р. (№ 107) Це був перший всезагальний міжнародний документ, в
якому з’явилися права корінних народів і народів, що ведуть племінний спосіб життя, і щонайголовніше – зобов'язання держав, які ратифікували Конвенцію щодо цих народів. Такий держав було 27. У 70ті роки ХХ ст. проблематикою корінних народів впритул зайнялося міжнародне співтовариство. Було
прийнято рішення про проведення дослідження з проблем дискримінації корінного населення планети
в межах ООН. У 80-х роках воно було завершене. Дослідження містило заклик до урядів розробити
керівні принципи їхньої діяльності у політиці щодо корінних народів на основі поваги етнічної самобутності, прав і свобод корінних народів. З 1982 р. на базі ООН в Женеві почала діяти Робоча група з корінних народів. Вона підготувала проект Декларації "Про права корінних народів" у співпраці з
представниками урядів, корінних народів та неурядових організацій. ООН, шляхом заохочення створення власних органів, спонукала корінні народи задекларувати про свої права та необхідність їх захисту на світовій арені. Активно беручи участь у засіданнях Робочої групи з корінного населення і
засіданнях інших органів, корінні жителі стають набагато активнішими у захисті своїх прав [3].
У світлі цих подій стали помітнішими обмеження Конвенції № 107, прийнятої в далекому 1957
р. Хоча цей документ був епохальною подією свого часу, він мав дещо тенденційний зміст, який відображав тодішні реалії. Наприклад, у ст. 1 Конвенції йшлося про корінні народи як "менш передові",
також нею допускалася асиміляція корінного населення планети. У зв’язку з цими недоліками корінні
народи почали вимагати розробки нових міжнародних стандартів. Тому 1986 р. МОП розпочала роботу з перегляду цього документа. До 1989 р. було розроблено новий проект Конвенції про корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб життя (№ 169). Документ набув чинності з 5 вересня 1991 р.,
модернізувавши зміст попередньої Конвенції та закривши її для ратифікації.
Конвенція фактично дає визначення етнополітичного терміна "корінний народ". В ст.1 зазначається, що вона поширюється на:
– народи, що ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах, соціальні, культурні та економічні
умови яких відрізняють їх від інших груп національних спільнот. Становище цих народів регулюється
повністю або частково їх власними звичаями або традиціями чи спеціальним законодавством;
– народи в незалежних країнах, що розглядаються як корінні через те, що вони є нащадками
тих, хто населяв країну або географічну область, частиною якої є ця країна, у період її завоювання або
колонізації або в період встановлення нинішніх державних кордонів. Ці народи, незалежно від їх правового
становища, зберігають деякі або всі свої традиційні соціальні, економічні, культурні і політичні інститути.
Це визначення має наріжний характер у світлі політичних спекуляцій в Україні. Головний критерій належності етноспільноти до корінних народів Конвенція формулює так: "ідентифікація самих
народів як корінних або таких, що ведуть ведучий племінний спосіб життя розглядається як основний
критерій для визначення груп, на які поширюються положення цієї Конвенції". Отже, в Конвенції МОП
№169 для набуття групою статусу "корінного народу" найбільшого значення надається принципу самоідентифікації, власному бажанню мати такий статус. Саме це положення є підставою вимог певними
етноспільнотами статусу корінних народів та надання їм відповідних прав, які гарантує міжнародне
законодавство [4]. Як і її попередниця, Конвенція № 169 містить права корінних народів і народів, що
ведуть племінний спосіб життя, а також зобов'язання держав, що її ратифікували.
Так, ст. 3 передбачає, що корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб життя, повною
мірою безперешкодно і без дискримінації користуються правами людини й основних свободами. По-
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ложення Конвенції поширюються без дискримінації на чоловіків і жінок, що належать до зазначених
народів. Ст.4 зобов’язує держави у випадку потреби застосовувати спеціальні заходи для охорони
осіб, що належать до корінних народів, їхніх інститутів, власності, праці, культури і навколишнього середовища. Такі заходи не повинні суперечити вільно висловленим побажанням відповідних етноспільнот
та перешкоджати бездискримінаційному застосуванню загальногромадянських прав. Ст.5 передбачає,
що під час застосування положень Конвенції держави, що її ратифікували, визнають й охороняють
соціальні, культурні, релігійні і духовні цінності та практики корінних народів, належним чином враховуючи характер проблем, з якими вони зіштовхуються колективно або індивідуально. Держави зобов’язуються також поважати недоторканність цінностей й інститутів зазначених народів, проводити
політику, спрямовану на пом'якшення труднощів, пережитих корінними народами в зв'язку з новими
умовами життя і праці, за їх участю і в співпраці з ними.
Ст. 6 вимагає, щоб держави, котрі ратифікували Конвенцію про корінні народи і народи, що
ведуть племінний спосіб життя:
– проводили з ними консультації з використанням відповідних процедур, зокрема через їхні
представницькі інститути, кожного без винятку разу, коли розглядаються питання про прийняття законодавчих або адміністративних заходів, які можуть безпосередньо торкатися корінних народів;
– встановлювали процедури, за допомогою яких зазначені народи можуть вільно і принаймні
не менше, ніж інші групи населення, брати участь у прийнятті на всіх рівнях рішень у виборних установах, в адміністративних й інших органах, відповідальних за політику і програми, що стосуються їх;
– створювали умови для повного розвитку власних установ і ініціатив корінних народів і за необхідності надавати ресурси, що вимагаються для їх реалізації.
Конвенція зобов’язує держав-учасників проводити дослідження для оцінки впливу на корінні
народи планованої діяльності з метою її розвитку в соціальному, духовному і культурному аспекті, а
також в сфері навколишнього середовища. Результати цих досліджень розглядаються як основні критерії політики держав щодо корінних народів [5]. У співробітництві з відповідними народами уряди зобов’язуються здійснювати заходи з захисту і збереження навколишнього середовища територій,
заселених корінними народами або народами, що ведуть племінний спосіб життя.
Пріоритетом політики сприяння розвитку корінним народам Конвенція визначає поліпшення
умов життя і праці, підвищення рівня охорони здоров'я й освіти, залучення корінних народів до участі в
політичному і громадському житті. Ці сфери повинні домінувати в планах загального економічного
розвитку регіонів, населених корінними народами. Корінні народи мають встановлювати власні пріоритети політики розвитку тією мірою, якою це стосується їх життя, релігії, інститутів, духовного благополуччя і землі, яку вони займають або використовують якимось іншим чином. Крім того, вони беруть
участь у підготовці, здійсненні й оцінці планів і програм національного і регіонального розвитку, що
можуть безпосередньо їх стосуватися. Також Конвенція надає корінним народам право здійснювати
контроль за власним економічним, соціальним і культурним розвитком (ст.7).
Конвенція покликана також запобігти національним спробам урізати права корінних народів за
допомогою окремих законів, що регламентують їх становище всередині держави. Ст. 8 зобов’язує органи влади держав, які ратифікували цей документ, під час регламентації статусу корінних народів за
допомогою національних законів належним чином враховувати їхні звичаї або звичаєве право. Адже
корінні народи, відповідно до Конвенції, мають зберігати власні звичаї й інститути, якщо вони не суперечать основним правам, визначеним національною правовою системою, а також міжнародновизнаним правам людини. За необхідності в державах впроваджуються спеціальні процедури для вирішення конфліктів, що можуть виникнути під час здійснення цього принципу. Конвенція констатує, що
визначення статусу корінних народів на національному рівні не повинно перешкоджати їх представникам у реалізації прав, наданих усім громадянам конкретної держави, а також у здійсненні всіх відповідних обов’язків.
Конвенція про корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб життя в такий спосіб намагається запобігти позитивній дискримінації корінних народів порівняно з іншими спільнотами, що населяють державу, але сама не уникає цього недоліку. Певною мірою, позитивна дискримінація щодо
корінних народів виправдана [6]. Річ у тому, що, по-перше, корінні народи впродовж історії зазнавали
значного тиску та гноблення. У більшості країн їх витіснили нації, які колонізували їх землі сотні років
тому. Корінні народи страждали від забобонів і дискримінації з боку представників більшості, жили як
маргіналізовані меншини в несприятливих умовах. Часто вони були жертвами геноциду. Їх позбавляли
права участі в процесі управління в прототипах сучасних державних структур. Завоювання і колонізація корінних народів мали на меті позбавити етнічних особливостей, властивих корінним народам, а
також фундаментального права на самовизначення. Щоб зберегти не лише їх самобутність, культуру
та традиції, а й елементарно забезпечити виживання, без елементів позитивної дискримінації для покращення становища корінних народів не обійтися. Однак ці заходи не повинні порушувати права інших етноспільнот, що проживають поряд з корінним населенням.
По-друге, без відповідних заходів корінним народам дуже непросто вижити в сучасних конкурентних умовах. З огляду на величезне значення самобутності, традиційного способу життя корінним
народам складно конкурувати з модерними націями в межах сформованих ними держав. З огляду на
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це вони надзвичайно вразливі. Їм складно відстоювати свої права. Міжнародне співтовариство було
змушене визнати, що особливі заходи для захисту прав корінних народів світу конче необхідні. Виселення корінних народів з їхніх земель та обмеження доступу до природних ресурсів завдало їм не
тільки економічного зубожіння, але й загрожує втратою самобутності і їх культурних особливостей.
Щоб уберегти корінні народи від вимирання, виникла нагальна потреба надання їм окремого статусу,
міжнародного захисту для того, щоб забезпечити інколи навіть їх елементарне фізичне виживання на
традиційних територіях. Тому елементи позитивної дискримінації на користь корінних народів присутні
й у Конвенції про корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб життя. Так, у ст.10 рекомендується під час застосуванні до осіб, що належать до корінних народів, засобів покарання, передбачених
загальним законодавством, брати до уваги їх економічні, соціальні і культурні особливості та надавати
перевагу іншим заходам покарання перевагу перед ув’язненням. Ст. 11 забороняє залучення осіб, що
належать до корінних або народів, що ведуть племінних спосіб життя, до примусового виконання якихнебудь особистих послуг у будь-якій формі, оплачуваних або неоплачуваних. Ст.12 зобов’язує держави захищати корінні народи від порушення їхніх прав і надавати можливість індивідуально або через
їхні представницькі органи вдаватися до юридичних процедур для ефективного захисту цих прав.
Конвенція при цьому рекомендує вживати заходів, які допомагатимуть представникам корінних народів розуміти ці юридичні процедури, зокрема за допомогою всіх видів перекладу тощо.
Стандарти, які містить Конвенція про корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб життя № 169, закладають підвалини для захисту корінних народів відповідно до норм міжнародного права. По-перше, Конвенція встановлює основні права корінних народів і народів, що ведуть племінний
спосіб життя, по-друге, накладає основні зобов’язання на держави, котрі ратифікували документ. Це
не заважає державам пропонувати власні конкретні заходи для покращення становища корінних народів. Стандарти, закладені у Конвенції є мінімальним набором прав, який має дотримуватися державами. При цьому ніщо не заважає їм пропонувати кращі, додаткові можливості для збереження
культури та самобутності корінних народів, які їх населяють. Конвенція досить гнучка і містить чимало
формулювання умовного способу. Інколи це дозволяє державам уникати зобов’язань щодо корінних
народів, посилаючись на відсутність необхідності, потреби або можливостей виконати ті чи інші статті
Конвенції. Це є одним з головних недоліків документа. Однак значення Конвенції у формуванні статусу корінних народів не можна применшувати. Більшість міжнародних організацій враховують її положення під час розробки власної політики, проектів та програм, що стосуються корінних народів та
народів, що ведуть племінних спосіб життя.
Конвенція містить кілька базових розділів, які присвячені найгострішим проблемам корінних
народів. У вигляді окремого розділу фігурує захист ареалу проживання корінних народів під назвою
"Земля". Більшість корінних народів роками виселялися зі своїх територій, без яких неможливе їх повноцінне існування. Конвенція закликає уряди враховувати особливу важливість для збереження культури та духовних цінностей корінних народів їхнього зв'язку з землями, які вони займають або
використовують в інший спосіб (ст. 13) Термін "земля" означає території, що охоплюють усе навколишнє середовище районів, які займають або використовують в інший спосіб корінні народи та народи,
що ведуть племінний спосіб життя. За ними визнається право власності і володіння на землі, що вони
традиційно займають. Крім того, у випадку потреби, застосовуються заходи для гарантування корінним народам права користування землями, що зайняті не тільки ними, але до яких у них є традиційний
доступ для здійснення їх життєво необхідної і традиційної діяльності.
Конвенція зобов’язує держави при потребі вживати заходів для визначення кордонів земель,
які традиційно займають корінні народи, для гарантування ефективної охорони їхніх прав власності і
володіння. Документ рекомендує державам не вдаватися до виселення корінних народів з їх земель
за винятком крайніх випадків. Якщо переселення зазначених народів не уникнути, воно дозволяється
лише за наявності вільної і свідомої згоди корінних народів. Корінні народи повинні мати права повернутися на свої традиційні землі після припинення дії чинників, які призвели до переселення. (ст.17)
Коли таке повернення неможливе, що встановлюється за згодою сторін, за допомогою відповідних
процедур, зазначеним народам надаються інші землі, які за якістю максимально відповідають раніше
займаним корінними народами землям. У випадках, коли відповідні народи віддають перевагу одержанню компенсації в грошовому еквіваленті, їм надається така компенсація. Ст. 18 зобов’язує держави встановити законом відповідні санкції за неправомірне вторгнення на землі корінних народів або за
неправомірне користування ними або їх ресурсами.
Наступний розділ спрямований на вирівнювання дискримінації представників корінних народів
під час працевлаштування та трудової діяльності. Держави зобов’язуються забезпечити працівникам,
які є представниками корінних народів доступ до освіти, працевлаштування, професійного росту, однакову винагороду за однакову працю поряд з представниками інших етноспільнот, медичну та соціальну допомогу тощо. Конвенція зобов’язує держави надати корінним народам можливість навчатися
рідною мовою, вивчати власну культуру, традиції. Для цього відповідні навчальні програми мають
розроблятися у співпраці з представниками корінних народів. Конвенція зобов’язує держави вживати
заходів для збереження мов корінних народів та сприяти їх розвитку та застосуванню. При цьому
державам не забороняється вживати заходів, які забезпечуватимуть можливість для корінних народів
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вільно володіти офіційною мовою країни проживання. Відповідно до підходу, закладеного у Конвенції
МОП № 169, корінним народам гарантується повага до їх культури та інститутів, передбачаються умови для продовження або започаткування їх гармонійного розвитку в межах держав, на території яких
вони перебувають. Корінним народам надається право визначати напрям свого власного розвитку.
На момент написання статті Конвенцію ратифікували лише 20 держав: Аргентина, Болівія,
Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Данія, Домініканська республіка, Еквадор, Фіджі, Гватемала, Гондурас, Мексика, Нідерланди, Непал, Норвегія, Парагвай, Перу, Іспанія та Венесуела [7]. Інші країни
зупиняє захист Конвенцією колективних прав етноспільноти – корінних народів. Якщо Конвенція МОП
№107 застосовувалася до осіб, що входили до складу певних груп населення, то її наступниця проголосила свою чинність для суб’єктів колективних прав – для корінних народів та народів, що ведуть
колективний спосіб життя. Індивідуальні права осіб, що належать до корінних народів, трансформувалися у колективні права корінних народів. Конвенція накладає серйозні зобов’язання на держави, які її
ратифікували. Однак більшість потенційних підписантів побоюються порушення міжетнічної злагоди
внаслідок ратифікації Конвенції №169. Вони вважають, що вихід на арену етноспільнот – суб’єктів колективних прав – може спровокувати міжетнічні конфлікти та претензії інших етносуб’єктів на колективні права та преференції. Тому більшість держав пострадянського простору здебільшого воліють
трактувати корінні народи як національні меншини, тому обмежуються Рамковою конвенцією про захист національних меншин, яка захищає не колективні права меншин, а індивідуальні права осіб, які
до них належать.
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НАСИЛЬСТВО ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ВЛАДИ
І ТИП ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
У саттті розглядаються різні аспекти насильства як типу політичної поведінки і
властивості влади. Автор аналізує смислові зв’язки між поняттями "політична влада", "сила", "насильство", "агресивне насильство".
Ключові слова: влада, політична поведінка, сила, насильство, політичне насильство, тероризм.
In the article are examined different aspects of violence as a political conduct and property of power.
An author analyses semantic copulas between concepts "political power", "force", "violence", "aggressive
violence".
Key words: power, political conduct, force, violence, political power, terrorism.
Проблема співвідношення влади, сили та насильства займає помітний сегмент у загальному масиві
наукових досліджень. Її аналізують у контексті політологічного, соціологічного, правового, філософського
знання. Завдання статті: охарактеризувати концептуально важливі підходи до розуміння насильства
як суспільно-політичного явища; проаналізувати смислові зв’язки між поняттями "політична влада",
"сила" і "насильство"; запропонувати авторське обґрунтування поняття "агресивне насильство" як деструктивний тип політичної поведінки.
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Історія світової політичної думки доводить, що над проблемами насильства мислителі різних
країн почали замислюватися з часу їх звернення до теми політичного в цілому. Спочатку це була
загальнофілософська постановка питань в контексті суспільно-політичної етики як такої, що
оцінювалася в дихотомічних категоріях добра і зла, правильного й неправильного, обов’язку і свободи,
колективного та індивідуального тощо. Прикладом такого підходу може слугувати класичне давньогрецьке філософське мислення, яке, в сутності, ототожнювало мораль та політику і саме було, за висловом Г. Гегеля, "прекрасною моральністю" [5, 3]. Стародавні греки пов’язували поняття насильства
з двома крайніми "нехорошими" формами правління – одноосібною тиранією та охлосом – неосмисленими, некерованими розумом та будь-якою організацією діями натовпу. Власне подібну поведінку
вони взагалі не вважали елементом політичного життя як такого. Передумовою справжньої публічної
політики для них була солідарність громадян, а ознакою політичного мистецтва – мистецтво діалогу
[18, 111–112].
Чудово розумівся на давньогрецькій і давньоримській політичній історії та високо цінував її
практичний досвід середньовічний італійський мислитель Ніколо Макіавеллі (1469–1527). Зокрема, у
праці "Роздуми про першу декаду Тита Лівія" він зазначав: "...після того як Пісистрат відібрав у них
(афінян. – В.С.) свободу в момент найбільшого розквіту, громадяни надовго запам’ятали гіркоту рабства та образ, ревно пильнували за тим, щоб карати не лише вчинки, але навіть і натяки на них. Це
призвело до вигнання й смерті багатьох видатних людей, а також до застосування остракізму* та
інших суворих кар, що в різні роки були уведені в республіці проти оптиматів" [14, 69]. На основі
подібних історичних фактів Макіавеллі робив висновок, що люди починають більше цінувати свободу,
якщо вони її колись втрачали, але зуміли відновити, і що за певних обставин передумовою свободи є
застосування сили.
Макіавеллі (як ніхто до нього) глибоко проник у проблему "моральності насильства" в політиці.
Розуміючи неможливість повного усунення насильства з політики, Макіавеллі намагався його певним
чином легітимізувати, але не як абсолютне право на застосування насильства будь-якою владою і за
будь-яких обставин, а в значенні сили як виняткової суспільної потреби, що має бути доцільно
реалізована у формі справедливої відповіді на вияв багатьох "поганих схильностей" людини та
суспільних негараздів: безладів, державних змов і заколотів, злочинності тощо.
Макіавеллі постійно звертається до думки про обмеженість насильства як ресурсу влади.
Державець не повинен застосовувати насильство масово, поспіхом, сліпо. Якщо політик діє інакше, то
"порочна жадоба влади перекреслює всю тілесну і духовну доблесть, усі добрі справи, звершені на
благо батьківщини" [14, 225.].
Загалом правильною слід вважати думку російського філософа Б.Г. Капустіна, який зазначає:
"Якщо вже італійський мислитель і стверджує "самостійне (від моралі. – В.С.) тлумачення політики", то
ця самостійність полягає, скоріше за все, в особливостях її моралі, ніж у її позаморальності... у тому,
що відрізняє публічну мораль від приватної" [5, 6]. Такими відмінностями є: а) результат дії приватної і
політичної моралі: у разі, якщо політик не в змозі переступити норми "людської моралі" і вдатися до
насильства проти ворогів, то за певних обставин це може призвести до "загибелі вітчизни"; б)
"моральність" правителів держави ("хороші" вони чи "погані") має свої критерії, вона контекстуальна,
тобто визначається характером конкретної ситуації і міститься у відповіді на запитання: відповідає
поведінка політиків часові чи ні?; в) політик має дбати про збереження суспільної моралі, яка "повинна
бути", тому, жертвуючи "особистою" мораллю, яка вже йому не належить, не є самостійною, він своєю
діяльною волею представляє своєрідне "благо" народної "перспективи" [5, 7–9].
Очевидно, що подібна концепція Макіавеллі пронизана деяким конфліктом "цінностей" та
"історії", "дійсного" і "належного" (Гегель). Вона викликає чимало запитань: Якщо, за Макіавеллі, оцінку
діяльності політиків дає народ ("хороше правління – це оцінка народу"), то чи слід брати до уваги витончене вміння влади виправдовуватися перед народом за "надлишки" своєї "особливої моралі" і в
такий спосіб (чинячи насильство) досягати незаслуженої легітимності? Якщо політика вимагає певного
"жертвування людською мораллю", то виходить, що до політичної діяльності більш придатні люди,
котрим подібна "жертва" не видається надто великою. Отже, "високі моралісти" – це ізгої політики, її
винятки, котрим не суджено стати більшістю? Якщо суспільство визнає приватну мораль цінністю для
себе, але не повинно вважати її необхідною (через складність застосування) для державця, то чи варто в принципі сподіватися й хотіти, щоб в управлінні країною переважали "моралісти", та чи потрібно
враховувати цей критерій при формуванні влади?
Сформульовані запитання видаються риторичними, відповіді на них можуть бути як однозначними, так і дискусійними, але вони не заперечують головного: Макіавеллі не абсолютизує насильницьку
поведінку влади і тим більше не симпатизує політичній агресивності.
Дослідники творчості Макіавеллі чомусь мало уваги звертають на суттєво важливий елемент
його роздумів щодо суб’єктності насильства. Останнє також засвідчує певне новаторство середньовічного мислителя порівняно з античними філософами. Ведучи мову про поведінку натовпу як про
"жахливу ситуацію" розгнузданості, некерованості, метушливості, непостійності тощо, Макіавеллі водночас каже, що свавілля подібного типу менш небезпечне, ніж насильство з боку окремих осіб,
наділених вищою владою.
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З погляду сьогодення було б некоректно вимагати від Макіавеллі "послідовного демократизму"
в осмисленні ним проблем політичної поведінки та політичного насильства як одного з її типів. Та, незважаючи на очевидну прихильність до інституту сильної персоніфікованої влади в межах республіканської
форми правління, він у своєму головному виборі з-поміж двох соціальних пріоритетів – народ чи державець? – виразно схилявся на бік першого.
Першою теорією, яка наповнила категорію "насильство" конкретним соціально-політичним
змістом та визначила її як одне з головних понять своєї доктринальної системи, а також пояснила її
значення для політичної поведінки не лише окремих людей, правителів, а цілих соціальних верст,
класів, інститутів влади, був марксизм. З погляду творців та послідовників цього вчення, характер
політики визначається насамперед поділом суспільства на класи та боротьбою між класами. Причому,
невід’ємною ознакою всіх класових суспільств є саме політичне насильство. Функцію насильства
здійснює "наймогутніший, економічно панівний клас", який "за допомогою держави стає також політично
панівним класом і здобуває таким чином нові засоби для придушення та експлуатації пригніченого
класу" [21, 171]. Тому політика – це воля панівного класу, зведена в закон. "Політична влада у власному розумінні слова, – зазначали К. Маркс і Ф. Енгельс у "Маніфесті Комуністичної партії" (1848), – це
організоване насильство одного класу для придушення іншого" [16, 447].
Цю тезу про політичне насильство як ознаку та гарантію економічного панування класової
верхівки суспільства розвинув на початку ХХ ст. В. Ленін (1870–1924). На його думку, імперіалістична
війна, яку розпочали капіталістичні монополії провідних країн світу, підтвердила положення, сформульоване відомим прусським генералом, воєнним теоретиком першої третини ХІХ ст. К. Клаузевіцем
про те, що війна є ні чим іншим, як продовженням політики насильницькими засобами "…зацікавлених
держав – і різних класів всередині них – у даний час" [8, 224; 10, 79].
У теорії марксизму близькою за змістом до поняття "насильство" є фундаментальна категорія
"революційна диктатура пролетаріату". Різниця між цими поняттями у тому, що насильство при
диктатурі залишається специфічною функцією влади, котра належить певному суспільному класові
(класам), але сама влада (як диктатура) перетворюється у вище поняття – стає формою держави, яку
пролетаріат встановлює після перемоги над буржуазією на період "революційного перетворення
капіталістичного суспільства в комуністичне" [17, 27].
У книзі "Держава і революція", написаній безпосередньо напередодні соціалістичної революції
в Росії 1917 р., Ленін доводив можливість розгортання в умовах диктатури пролетаріату демократичних процесів. Диктатура пролетарської демократії принципово відрізняється від класового насильства
буржуазії – це "демократія для гігантської більшості народу і придушення силою, тобто вилучення з
демократії, експлуататорів, гнобителів народу..." [11, 89]. Диктатура пролетаріату "вперше дасть демократію
для народу" [11, 90], – передрікав лідер більшовиків. Проте, як відомо, практика будівництва
"пролетарської державної влади" засвідчила нездійсненність такого передбачення. Реально радянська
"демократія для народу" опинилася під непереборним контролем (фактично – диктатом) з боку монопольно правлячої партії – справжньої "олігархії", як про це дещо іронічно, але відверто висловлювався
сам Ленін 1921 р. "Жодне важливе політичне чи організаційне питання не вирішується жодною державною установою в нашій республіці без керівних указівок Цека партії" [12, 30–31].
Отже, аналіз марксистського погляду на явище політичного насильства виявляє низку характеристик
останнього: походження (класова структура суспільства, кореляційна залежність між економічним і
політичним пануванням); форми здійснення (фізичне примушування – виробнича експлуатація, війна,
революція); інституціональні можливості (як засіб державної, міждержавної та партійної політики при
різних формах правління та політичних режимів); інструментальні можливості (позбавлення
матеріальних благ, обмеження політичних прав та свободи індивідуального й групового вибору, повна
ліквідація опонента); сфери поширення (практично всі галузі суспільного життя); ідеологічний ресурс
(перетворення на символ "законної", демократичної влади та суспільної практики).
Сучасник класичного марксизму – Макс Вебер (1864–1920) – не був прибічником соціальнокласових теорій держави і влади. Він визначав політичну владу як надкласове, загальносоціологічне
явище, що властиве не тільки політичним інститутам (державі, партіям), але й громадським утворенням, корпораціям, підприємствам, церковній організації. У своїй праці (науковій доповіді) "Політика як
покликання і професія" (1919) він зазначав, що сутністю політичної влади є панування, а її результатом – підкорення. Його влада досягає, зокрема, через зовнішній силовий примус, але об’єкт може мати й
іншу – власну мотивацію до підкорення. Насильство повинно бути легітимним: право на застосування
насильства належить виключно державі – "політичному союзові", який монопольно використовує такі
силові ресурси, як армія, поліція, органи покарання. "Звичайно, – уточнює Вебер, – насильство аж ніяк
не є нормальним чи єдиним засобом держави – про це й мови немає, – проте воно, мабуть,
специфічний для неї засіб" [3, 645]. Усім іншим спільнотам або окремим особам право на фізичне насильство відводиться лише тією мірою, якою держава його дозволяє, "єдиним джерелом права на насильство вважається держава" [3, 645].
Під політичним насильством Вебер переважно розуміє пряме (фізичне) застосування примусу,
проте в його працях знаходимо також деякі характеристики й непрямих (ідеологічних, інформаційних,
психологічних) форм насильства – це: "демагогічний ефект особистості вождя", політичної журналістики,
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дисциплінарний тиск "партійної машини", вплив демагогічної мови політиків як "диктатури", що
ґрунтується "на використанні емоційності мас", а також замовчування та спотворення суспільно
важливої інформації, зосередження уваги громадян виключно на вигідних для влади політичних фактах [3, 667, 675, 680].
Охарактеризовані вище концепції політичного насильства: давньогрецька (насильство як зло і
водночас передумова свободи); макіавеллівська (насильство як моральний і функціональний
обов’язок влади, покликаної забезпечити "cуспільний порядок"); марксистська (насильство – знаряддя
класового панування); веберівська (насильство – монополія державної влади як головного політичного
інституту всього суспільства) – й сьогодні становлять основу наукових і політичних дискусій з
означеної проблеми.
Сучасні погляди на явище насильства в політиці своєю різноманітністю лише підтверджують
об’єктивність та складність його існування. Про суспільну легітимність державної монополії на насильство пише Х. Хофмайстер [22, 25.] На повній несумісності понять "влада" і "насильство" наголошують
Х. Арендт і Н. Луман, оскільки влада, вдаючись до насильства, втрачає свою легітимність, а отже, й
консенсусну сутність. На думку названих дослідників, влада не повинна асоціюватися з насильством,
а бути лише його символом, потенціалом [1].
Французькі дослідники П. Бурдьє, Ж. Бодрійяр, М.Фуко пропонують розглядати владу як дуже
широку мережу взаємин, зв’язків, намірів, інтересів тощо. Тому насильство існує не тільки як державна
монополія (фізичне примушування). Ним користується все суспільство, але в символічних (прихованих)
формах. Сама влада із фактичного інституту перетворюється на ілюзію реальності, тому й насильство
більше схоже на взаємний контроль і самоконтроль над свідомістю та поведінкою з боку всіх громадян [2].
У 2003–2004 рр. журнал "Политические исследования" (Росія) опублікував серію статей з проблем
політичного насильства. Дискусію розпочав Б.Г. Капустін. Він проаналізував відомі на сьогоднішній
день інтерпретації насильства та скритикував алогічність трьох найбільш поширених: а) насильства як
лише фізичної дії, що завдає шкоди людині та посягає на її гідність; б) як придушення свободи волі та
обмеження фундаментальних потреб особистості; в) як прямої протилежності свободі, добру, розуму.
Дослідник відкидає насильство "у зовсім дегенеративних формах терору і контртерору, злочинності
низів і корупції верхів", але вважає, що в політиці насильство відіграє вирішальну роль. Природою
політики є влада, що організовує суспільство, а тому "політика насильницька завжди, хоча форми насильства та цілі його застосування можуть варіюватися залежно від політичного контексту" [6, 6].
Одним з опонентів Б.Г. Капустіна став інший російський філософ – В.М. Межуєв. Він
погоджується з Капустіним в одному: історичні факти свідчать, що свобода, дійсно, "досягалась переважно шляхом насильства. І сьогодні за свободу доводиться боротися, а отже – застосовувати силу"
[18, 106]. Але подібні висновки придатні тільки для політичної історії та політології. З погляду ж
політичної філософії, що формулює ідеально-ціннісні засади буття, "політику рухає не насильство, яке
виникло задовго до появи політики, а прямо протилежне прагнення обмежити насильство, звести його
до можливого на даний момент мінімуму"; "у боротьбі за свободу, доки та є привілеєм для небагатьох,
насильство може зіграти позитивну роль, проте воно ніяк не містить у собі причину і наслідок
існування самої свободи" [18, 110].
Деякі дослідники (напр., І. Шаблінський) рішуче розмежовують поняття "сила" і "насильство" як
"уособлення відповідно позитивної та негативної частин людської практики" [23, 121]. Насильство, на
думку А. Гусейнова, – це "руйнівна сила, точніше навіть сказати саморуйнівна, оскільки в своєму
послідовному здійсненні як абсолютне зло воно обертається проти самого себе" [4, 79].
Основний Закон України (ст. 37) забороняє застосування насильства в суспільно-політичних
відносинах. Вітчизняне кримінальне законодавство (ст. 109 Кримінального кодексу України) до злочинів
відносить дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення
державної влади, змову про вчинення таких дій, а також публічні заклики до них чи розповсюдження
матеріалів з відповідними закликами [7, 52]. Та все ж, якщо категорично ототожнювати насильство
тільки з поняттями зла, регресу, руйнації, соціальної та моральної деструкції й дезорганізації, то такий
підхід, зрештою, виявиться непродуктивним, оскільки він звужує можливості розуміння та пояснення
багатьох процесів, які реально відбуваються в соціально-політичній сфері. Припустимо, що внаслідок
соціального протесту, спрямованого проти застарілих (украй нелегітимних, антинародних) форм чи
методів правління авторитарної влади або несправедливої економічної політики уряду владу взагалі
скинуто. Тобто одна соціальна сила у відкритому протистоянні здолала іншу, коли інша цього не бажала і подібне не було передбачене попередньо укладеними "правилами гри" (як це, наприклад, має
місце при спортивному суперництві) – хіба це не насильство? Чи, може, зазначені дії об’єктивно не є
виявом позитивної, творчої енергії народу? З нашого погляду, обидва запитання вимагають ствердної
відповіді: так, це насильство і воно не деструктивне. Так само очевидно, що не можна вважати негативним насильство, спрямоване на нейтралізацію зусиль носіїв агресивно-екстремістської контркультури, наприклад, фашистської.
Для розрізнення сили і насильства потрібно обирати інший критерій, ніж ознаки відповідно "позитивного" і "негативного", "гуманного" і "негуманного" Зрозуміло, що сила і тиск ще не є насильством
у власному розумінні слова. Вододілом тут має бути певний момент достатності, міра застосування,
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яка забезпечує результат. Наприклад, об’єкт застосування сили може сам усвідомити його правомірність
(легітимність) відносно себе (визнання своєї вини, добровільне підкорення юридичним нормам). Або ж
ситуація, коли сторони, кожна спочатку пред’явивши одна одній силу своїх аргументів, досягають компромісу.
Тоді можна вважати, що сила і тиск не перейшли у стадію насильства. Якщо ж унаслідок силового тиску
відбувається руйнація цілісності об’єкта, порушуються його внутрішньосистемні зв’язки і це суперечить
його установленням та бажанням, і проти цього він протестує – своєю поведінкою або ж на рівні своїх
оціночних суджень – а, з іншого боку, суб’єкт, попри незгоду об’єкта, досягає панування своєї волі, то
це означає, що сила переросла в насильство.
З іншого боку, й насильство виступає як засіб, функція і потенція влади. У випадках, якщо насильство вже має місце, то це означає, що його носій реально (нехай навіть у незначних масштабах і
на нетривалий час) або символічно (у формі власних відчуттів, емоцій, переживань) демонструє свою
владу над іншими людьми чи обставинами. Тобто фактичне насильство, безумовно, засвідчує фактичний момент влади суб’єкта над об’єктом насильства. Натомість цілком реальна влада не завжди
вказує de facto на існування насильства. Адже інтереси суб’єкта й об’єкта влади можуть збігатися, і
воля останнього в цьому випадку не зазнає трансформації. Отже, влада спроможна виступати як насильство реальне і як насильство потенційне, але повністю відмовитися від функціональної здатності
до насильства не готова жодна влада, інакше вона не зможе повноцінно реалізувати потенціал своєї сили.
З нашого погляду, міра духовно-психологічної готовності до застосування насильства залежить від іншої, схожої з насильством, деструктивної риси "природи людини" – агресивністю. Як і саме
насильство, вияви агресії дослідники пояснюють дією багатьох чинників, характер яких залежить від
стану суб’єкта й об’єкта насильства, мети, ситуації, форм реалізації тощо. Походження людської
агресивності, яка нерідко виявляється і у формах політичної участі (масові заворушення, підбурювані
екстремістами, напади на владні установи, фізичне усунення політичних конкурентів, тероризм тощо),
має комплексний характер, а тому так само потребує комплексного дослідження.
Отже, немає нічого дивного в тому, що для політичної соціології та соціальної психології
об’єктивний науковий інтерес становлять дані етології – науки, що вивчає поведінку тварин у природних умовах. Одним із засновників етології був австрійсько-німецький вчений, лауреат Нобелівської
премії Конрад Лоренц (1903–1987). 1963 р. він опублікував книгу "Агресія (так зване Зло)". Розглядаючи
поведінку різних тварин та порівнюючи її з поведінкою людини, Лоренц зробив висновок, що людські
емоції та вчинки значною мірою зумовлені генетично закріпленою програмою, успадкованою від вищих приматів. "Небезпечний спадок", що дістався людині від тварин, означає, що "внутрішньовидовий
відбір у сивій давнині наділив людину певною мірою агресивності, для якої вона не знаходить адекватного виходу у сучасній організації суспільства" [13, 19]. Еволюційно успадкований інстинкт агресії
людини, зазначає Лоренц, посилюється кількома антропологічними та соціальними чинниками, такими
як: винайдення штучних знарядь насильства, зброї (а це провокує і полегшує можливості нападу);
вміння людини мислити абстрактно ("відгороджувати наші почуття" від об’єкта насильства); світове
панування людини над іншими видами живих істот; запаморочливо зростаючий темп цивілізаційного
розвитку, швидке поширення інформації, обмін здібностями і досвідом – тоді як еволюція, філогенез,
протікає повільно, майже непомітно порівняно з новими процесами; скупченість великої кількості людей в межах малого простору, що призводить до втоми один від одного, взаємного відчуження,
притупляє позитивні соціальні реакції, збуджує агресивну поведінку [13, 19, 21, 23].
Агресія є одним із способів виявлення насильства. Ми підтримуємо тезу, що "агресія" і "насильство" – поняття не тотожні [24, 82–91]. Звісно, будь-яка агресивна поведінка є виявом насильства,
проте не всяке насильство можна кваліфікувати як агресію.
Безумовно, у суспільно-політичних відносинах потрібно прагнути до локалізації явища насильства, але ще більш нагальним, першочерговим завданням є уникнення агресивного насильства. Ми
спеціально наголошуємо на цьому понятті, оскільки воно практично не вживається в політологічних
дослідженнях, хоча є, на нашу думку, достатньо важливим для пояснення сутності насильства в цілому.
На нашу думку, агресивне (деструктивне) насильство відрізняють від насильства легального й
суспільно легітимного (насильства без агресії) такі риси:
1) деструктивні явища "природи людини", що лежать у його основі: ворожість, жорстокість, гнів,
ненависть, помста, реваншизм, жадоба влади (не плутати із легальним суперництвом за владу!), нарцисизм тощо;
2) ініціативність застосування. Агресія – це завжди напад, а не удар у відповідь. (Іноді на
практиці буває нелегко визначити міру "допустимої оборони" проти агресивного зла, яка дає право на
застосування насильства стороні, що обороняється, наприклад, обороняє своє життя, честь і гідність,
захищає інших людей, духовні та соціальні цінності, норми моралі, права та ін. Тому надмірна активність у
застосуванні насильства, навіть з посиланням на право самозахисту, також може перерости в агресію);
3) розрахунок на специфічний результат, тобто на максимально можливе за обставин, що
склалися, ураження супротивника, заблокування або знищення його політичних, ідейно-вольових,
матеріальних, фізичних, морально-психологічних та інших ресурсів;
4) внутрішня готовність суб’єкта агресії неодноразово застосовувати насильство як спосіб
вирішення всіх (або більшості) суперечливих ситуацій. У політиці така настанова виявляється, на-
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приклад, у спробах підміни носієм влади правових рішень так званою політичною доцільністю, що
свавільно порушує існуючі юридичні та політичні норми. Агресивне насильство набуває, відтак,
інструментального значення;
5) агресивне насильство в політиці за ознакою суб’єктності особливо характерне, з одного боку, для такого різновиду політичного лідерства як "вождізм" (у форматі політичної партії або соціальної
групи – гегемонізм), з іншого – для тих учасників політики, котрі відчувають себе "скривдженими та
зневаженими". У обох випадках агресія виконує одну й ту саму компенсаторну "функцію впевненості":
з тією тільки різницею, що "вождь" застосовує агресивне насильство з деяким "запасом" – з метою
пом’якшити власні (глибоко ним приховувані) настрої тривоги й страху перед можливістю втратити
свою абсолютну владу, а для "скривджених та зневажених" агресія дещо вгамовує гнітюче відчуття
приниженості та додає їм упевненості в домаганнях влади, або (на крайній випадок) створює ілюзію
найкоротшого шляху до неї.
Типовим прикладом агресивного насильства є політичний тероризм – незалежно від його
суб’єктності й форм. Якими б конкретними ідеями і настановленнями не керувалися терористи різних
мастей, їхня поведінка детермінована спільним, глибоко вкоріненим у їхню свідомість мотивом – бажанням відчути себе в ролі суб’єкта влади. З психологічного боку, акції терору, крім поширених
мотивів – бажання залякати населення, паралізувати волю уряду, заявити про себе, помститися, знищити конкурента і т. ін. (про це пишуть автори багатьох публікацій), переслідують, безперечно, ще й
мету забезпечити їхнім натхненникам і учасникам можливість (хоча би на короткий час) насолодитися
своєю символічною владою над ситуацією чи свідомістю певної частини громадян. У плані суспільної
комунікації "схема тероризму" передбачає, що "послання", яке суб’єкт терору передає суспільству,
знайде свого "адресата", оскільки "...без масового реципієнта тероризм неможливий: за його
відсутності механізм досягнення мети терору втрачає найважливішу ланку, адже за великим рахунком
тероризм покликаний здійснити вплив на "публіку"" [20, 137].
Підводячи підсумки викладеного вище, зазначимо:
1. Застосування насильства означає цілеспрямовану трансформацію суб’єктом волі об’єкта
всупереч бажанню останнього або ж в умовах відсутності для нього свободи вибору, що настає
внаслідок впливу на нього зовнішньої сили, незалежно від мотивів, мети й форми таких дій та їх
суспільної оцінки. Політична влада й примушування та насильство – невід’ємні поняття. Насильство
не є головним інструментом влади, але без насильства влада обійтися не може. Кожен суб’єкт, що
бореться за політичну владу, так чи інакше має готувати себе до ролі суб’єкта сили і насильства.
2. Основними мотиваційними компонентами насильницької поведінки є: необхідність захисту
пріоритетів (соціальний аспект); відповідальність (інституціональний аспект – дії, передбачені чинними
нормами та інститутами політики); агресивність (антропологічний аспект). У реальних подіях ці "чисті"
мотиваційні складові можуть посилювати одна одну.
3. У політиці насильство може виявлятися у відвертих (прямих, фізичних) формах, як-от: покарання, репресії, терор, війна та прихованих – духовний, психологічний тиск, дискримінація, втручання,
блокада, ультиматум тощо. З погляду мети застосування, насильство буває раціональним – як один із
засобів забезпечення творчої політичної функції – та ірраціональним – заради самозадоволення,
самореалізації суб’єкта. Інструментальне (легально-нормативне) насильство виступає засобом досягнення конкретної мети (введення санкцій, збереження владних структур або формування нових);
символічне застосовується з метою надати осмисленості створеному пропагандою чи суспільною
традицією певному образу влади, а також як допоміжний (нерідко маніпулятивний) засіб її формування.
4. Насильство політичної влади відмиратиме тільки з його відмиранням у неполітичних відносинах
між людьми. Загальна гуманізація суспільства – це безальтернативний шлях до гуманізації політики. У
цьому процесі жодна із теперішніх політичних ідеологій не здатна відіграти вирішальну роль.
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У статті розглядається політичне відчуження і його вплив на демократичні процеси. Автор
аналізує політичну активність та політичну пасивність населення як складові політичної участі.
Ключові слова: політичне відчуження, політична участь, абсентеїзм, політична соціалізація,
політична поведінка.
The article deals with the problem of political isolation of population and its influence on the
democratic process. The author analyses the political activity and political indifference as two components of
political participation.
Key words: political alienation, political participation, absenteeism, political socialisation, political behaviour.
Участь у політичному житті є безпосереднім показником самовизначення особистості, проявом
розуміння людиною свого соціального статусу та можливостей, однією з найважливіших характеристик сучасного суспільства. В основі цього поняття лежить уявлення, згідно з яким без широкої участі
та забезпечення шансів для участі громадян у прийнятті рішень неможливе досягнення суспільної
злагоди та відтворення громадянського суспільства.
Проблема політичної участі найбільше розроблялась у працях західних політологів, зокрема
американських, таких як М.Гоел, Р.Кловард, Р.Міллс, Л. Мілбрайт, Ф. Півен тощо. В Україні ця тема
привертає дедалі більше уваги. Проблема участі населення має започаткувати новий науковий
напрям. Дослідників вже є чимало, серед яких І. Бекешкіна, В. Васютинський, А. Горбачик, О. Куценко,
О. Чемшит, Н. Ротар, В. Бортніков та ін.
До основних завдань, які сьогодні стоять перед Українською державою, належать формування
демократичної політичної свідомості громадян, набуття ними досвіду та навичок активістської політичної поведінки, поступове подолання існуючої фрагментарності у політичній свідомості, позбавлення
елементів патріархальної та підданської політичної культури [5, 315] Безумовно, кожна особистість
формується під впливом соціальності. Суспільна природа людини не задана їй від народження, а тлумачиться як результат природних реакцій людей у процесі їх взаємодії.
Політична соціалізація передбачає достатньо високу автономію особистості в процесі вибору
політичних позицій, їх довільну заміну, а також можливість керуватися в цьому процесі внутрішніми,
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часом несвідомими перевагами й переконаннями [4, 30] У політичній поведінці індивідів обов’язково є
певний елемент ірраціональності, впливу почуттів, симпатій та антипатій у процесі взаємодії. В Україні
політична соціалізація має свої особливості, вона відбувається на тлі падіння довіри до влади. І головним завданням держави, яка проголосила себе демократичною, правовою, має стати відновлення
поваги до права, підвищення довіри до влади.
Криза політичної соціалізації мала прояв у протистоянні систем цінностей старого і нового покоління. Зараз, коли в суспільстві одночасно співіснують антагоністичні суспільно-політичні цінності,
представлені авторитарними і ліберально-демократичними позиціями, молодим людям важко самостійно визначитись у власних уподобаннях та інтересах. Унаслідок цього процес політичної соціалізації часто набуває стихійного характеру. Відбувається внутрішнє відчуження особистості від політичної
діяльності, що, безумовно, не сприяє формуванню позитивного ставлення до політичного життя в країні. Значна частина студентської молоді (понад 20% з 550 опитаних у Луганську та Києві) відчуває
складності власної ідентифікації в політичному спектрі [4, 29].
Індивідуум має потребу в політичній участі (активній чи пасивній), якщо зовнішнє середовище
сприяє або перешкоджає задоволенню життєвих потреб [9, 389]. Проте зовнішній фактор впливає на
політичну поведінку лише з того моменту, як цей фактор вже перепрацьований внутрішнім світом особистості [9, 390]. На думку соціолога Є.Головахи, особливої уваги заслуговує тенденція зміни базисного типу особистості, котра свідчить, що на нинішньому етапі свого розвитку українське суспільство за
людськими ресурсами більш готове до демократичних перетворень, ніж у перші роки незалежності.
Побільшало так званих "інтерналів" – людей, які відповідальність за своє життя покладають на самих
себе [2, 11].
Досягнення мети широкої політичної участі населення в значній мірі залежить від мотивів,
якими керується особистість у політичній діяльності, бо сама мотивація може стати з точки зору суспільних інтересів настільки негативною, що не буде сприяти зміцненню демократії в суспільстві. Питання про мотивацію політичної участі або неучасті є дуже складним. І тут потрібно враховувати ще й
психологічні аспекти.
До речі, американські політологи Г. Алмонд і С. Верба застерігають від надмірної політичної
активності – громадянин має бути активним і водночас пасивним, з одного боку – бути достатньо
впливовим, щоб нав’язувати елітам відповідну поведінку, а з іншого – передати владу елітам і дозволити їм управляти [1, 123].
Аналізуючи проблему політичної участі, необхідно зупинитися на такому типі політичної поведінки, як абсентеїзм. Під абсентеїзмом розуміється ухилення від участі у політичному житті, а саме у
голосуванні, виборчих кампаніях, акціях протесту, діяльності партій та ін., втрата інтересу до політики,
політична апатія. До причин абсентеїзму відноситься домінування в особистості норм субкультури при
повному позбавленні загальноприйнятих норм культури. Внаслідок цього особистість сприймає все,
що перебуває за рамками своєї субкультури, як ілюзорне. Висока ступінь задоволення особистих інтересів також веде до втрати інтересу до політики. Політична апатія може походити з почуття власної
безпорадності перед існуючими складними проблемами, недовіри до політичних інститутів, з неспроможності хоч якось впливати на політичні процеси. Абсентеїзм може бути зумовлений втратою особистістю приналежності до будь-якої соціальної групи, відсутністю уявлень про зв’язок політики з
приватним життям. Здебільшого абсентеїзм спостерігається у молоді, представників різноманітних
субкультур, у осіб з низьким рівнем освіти. Часто громадяни не розуміють своїх прав та обов'язків і, як
наслідок, вони не в змозі висловлювати свої думки з приводу політичної діяльності.
Теоретики та практики достатньо добре проаналізували причини даного явища. Карл Маркс,
спираючись на філософські погляди Г.Гегеля, сформулював "теорію відчуження". Не менш значущими
стали наукові погляди М. Гесса, який вперше співвідніс відчуження з різними соціальними явищами,
вважаючи, що над людиною у відчуженій формі в релігії панує бог, в економіці – гроші, а в політиці –
державна влада. Цікавий погляд на цю проблему обґрунтував французький соціолог П.Бурдьє, який
висловив думку, що процес політичного відчуження є наслідком делегування влади за умов представницької демократії. Свій підхід він пояснює на прикладі політичних партій. Спочатку має місце загальне оприлюднення проблеми, для вирішення якої у взаємодії з державою необхідно призначити
представників. Вони формують апарат, який незабаром перебирає на себе вирішення всіх питань, інші
тільки голосують за реалізацію цих рішень. Спостерігається парадокс – апарат забирає функцію призначення представників на партійні збори, кандидатів у депутати від партії, які формально затверджуються на зборах, пленумах. Так створюється феномен "представництва самих представників". Апарат
завжди краще знає справжні потреби організації.
Для пояснення виникнення феномена політичного відчуження було запропоновано щонайменше декілька взаємопов’язаних теорій, серед них, наприклад, теорія масового суспільства, згідно з
якою сучасне суспільство складне, незрозуміле, наявність громадян з різними цінностями не дає можливостей для задоволення особистих потреб та не сприяє почуттю особистого контролю. Або теорія
дефіциту первинних взаємовідносин, де йдеться про участь у добровільних об'єднаннях. Теорія соціальної ізоляції ототожнює політичне відчуження з асиміляцією. Теорія несприятливих соціальних умов
пов’язана з існуючим зв’язком між політичною апатією та соціоекономічним статусом .
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Політичне відчуження сприяє появі політичного фетишизму – присвоєння окремим політикам
незалежного від виборців існування та дивовижних досягнень за рахунок своєї харизми. Харизма – це
результат перенесення на політика довіри та сподівань багатьох виборців, яка за рахунок такого відчуження виступає як магічна сила, що єдина захищає населення від негараздів. Таке сприйняття політиків не має ніякого відношення ні до діяльності тих установ, де вони головують, ні до економічної
ситуації взагалі. Відчуження населення від влади полягає в тому, що наші громадяни не асоціюють
себе з владою – ні центральною, ні місцевою. Для наших громадян влада – це поява справжнього героя, який вирішить всі проблеми.
Чи потрібно намагатися подолати пасивність? Що являють собою люди, які не беруть участі ні
в яких рухах, голосуванні, не ходять на мітинги і не пишуть у газети? Доведено, що для участі людини
в нормальному політичному житті необхідно задовольнити її основні потреби в їжі, товарах та послугах, житлово-побутових умовах, досягнення відповідного рівня загальноосвітньої та професійної підготовки, загальної та політичної культури.
Російська дослідниця Н.Наумова вважає, що мовчання – це елемент розвитку цивілізації. Сучасна цивілізація знаходиться у кризовому стані, подолання якого багато в чому буде залежати від
того, в якої мірі людству вдасться мобілізувати свій духовний потенціал. Життєва стратегія мовчазної
більшості практично ніколи не спрямована тільки на виживання, тут завжди присутня боротьба за збереження свого внутрішнього світу, внутрішньої свободи [6, 158]. Історик А.Гуревич у праці "Середньовічний світ: культура мовчазної більшості" звернув увагу на те, що носії "народної" культури були
позбавлені можливості залишити свої погляди письмово. Селянство та його життя зовсім не відображені в суспільній картині світу. І зараз нема підстав сподіватися, що ідеологічне ігнорування власної
більшості відійшло в минуле разом із Середньовіччям. Тенденції до посилення соціальної диференціації – продовжують діяти [6, 141]. Автор вважає, що мовчання – це реакція на неблагополучну соціальну
ситуацію. Зв'язку між політичною апатією і такими характеристиками, як стать, вік, освіта, професія,
прибуток, практично немає. Соціологічні дослідження свідчать, що зсув до мовчання більш представлений в тій соціальній групі, яка песимістично оцінює свої перспективи в умовах запізнілої модернізації
(у селян цей зсув – 39%, у робітників – 24%, службовців – 26%, лікарів та вчителів – 30%) [6, 142].
Громадська думка незалежно від способу існування має два взаємопов’язані виміри – зовнішній, який розкривається у ставленні людей до суспільно значимих проблем і безпосередньо виявляється у формах їхньої свідомості або реальних вчинках, і внутрішній, суть якої полягає у регуляції
мислення і поведінки людей з метою забезпечення одностайності їхніх реакцій [3, 58] Аналіз одностайності реакцій відтворює концепція спіралі мовчання, запропонована відомим німецьким соціологом Е. Ноель-Нойманом. За цією концепцією, більшість людей намагаються уникнути ситуації, коли
тільки вони мають відповідні установки та уявлення. Якщо індивід бачить, що установки, які він поділяє, не дуже поширені, тоді він не буде виражати їх відкрито. Складається ситуація, коли одні висловлюють свою думку, а інші її приховують, бо бояться соціальної ізоляції. Тут багато що пояснює
біхевіористський підхід у розумінні політики як особливої сфери поведінки людей. Такий підхід поставив у центр уваги внутрішні суб’єктивні механізми поведінки, зокрема, вплив ментального фактора.
Національний характер є більш впливовою домінантою в політичних процесах.
Щодо особливостей мислення та поведінки українців, то тут можна виокремити, по-перше, індивідуалізм. В українській ментальності індивідуалізм трансформується в таку поведінку, як соціальний егоїзм, тобто відмежованість від суспільних проблем, якщо вони безпосередньо не стосуються
конкретної особистості. Як результат – відсутність єдності в суспільстві в політичному, економічному,
регіональному і культурному аспектах. По-друге, перевага ірраціонального над раціональним, що
сприяє суб'єктивізму суджень та оцінок. По-третє, ригідність – якість, яка находить своє відображення
у консерватизмі людей, що є наслідком низької динаміки перетворень. Ригідність провокує соціальну
пасивність. Ми більш схильні прямувати за подіями, ніж управляти ними.
В Україні також емоції, настрої, переживання часто визначають вибір громадян. Існує віра в
диво, в "героя-рятівника". Ще однією ознакою політичної культури українського суспільства є персоніфікація влади. Донині багато виборців мало цікавляться програмами партій, а більше особистістю лідера. Крім того, соціологічні дослідження показують орієнтацію населення на посилення влади,
"сильну руку". Досі йшла мова про політичне відчуження населення, але є й зворотній бік – відчуження
влади від населення. З цього приводу цікавими є соціологічні дослідження Центру Разумкова, які показали, що брак усталених моделей політичної участі та неефективність громадського впливу на прийняття політичних рішень підвищують протестний потенціал суспільства. Наприкінці 2008 р. в Україні
зафіксоване підвищення протестного потенціалу. Політичний протест є різновидом негативного впливу індивіда або групи на політичну ситуацію, що склалася в суспільстві, або конкретні дії влади, які зачіпають його. До найбільш поширених джерел політичного протесту відносяться: слабка прихильність
громадян до цінностей, що панують у суспільстві, психологічне невдоволення станом речей, а також
відсутність уваги влади до потреб населення.
За результатами соціологічних досліджень, у грудні 2008 р. 25% громадян заявляли про готовність взяти участь у законних акціях протесту. Понад 17% демонстрували готовність до участі в неконвенційних акціях протесту. 4,5% – у насильницьких чи навіть збройних акціях непокори. На початку
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2009 р. настрої громадян продовжували радикалізуватися. У березні 2009 р. вже 14% були готові до
насильницьких дій для захисту своїх інтересів. Понад 23% – до участі в незаконних акціях непокори
владі. 42% заявляли про можливість участі в конвенційних протестних виступах. Стрімке підвищення
протестного потенціалу населення, зафіксоване на рубежі 2008–2009 рр., є нетиповим [8]. Попередні
дослідження протестних настроїв населення України свідчили, що громадянам не був притаманний
радикалізм. У динаміці з 1994 р. до 2005 р. частка громадян, готових до насильницьких форм протесту
(захоплення органів влади, блокування шляхів, створення не залежних від уряду військових формувань), не перевищувала 3% [7, 39]. Значна більшість громадян України вважає, що події в державі
розвиваються у неправильному напрямі. Під впливом економічної кризи настрої протесту в суспільстві
виросли вдвічі, порівняно з груднем 2008 р. (за даними соціологічної служби Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова). Серед показників, які вплинули на життя, респонденти назвали зростання цін та тарифів, зниження рівня прибутків, невпевнені в завтрашньому дні
43,7% опитаних.
Як результат, майже вдвічі з грудня минулого року збільшилась кількість респондентів, готових
брати участь в акціях протесту. Водночас не схильних брати участь у жодній формі протесту – 46,8%
опитаних. Зрозуміло, що суспільство розкололося навпіл з точки зору політичної активності та політичної пасивності. В будь-якому суспільстві громадяни далеко не однаково залучені до різних форм
політичної участі. Це залежить від багатьох факторів, насамперед від рівня державного управління,
від специфіки політичного режиму та особливостей політичної культури даного суспільства. На участь
та неучасть індивідів та соціальних груп впливають багато внутрішніх та міжнародних факторів, найбільш сприятливими на макрорівні є демократія та правова держава. Ефективність політичної участі
залежить від наявних ресурсів участі, таких як вільний час, гроші, освіта, інформація, членство в політичних та громадських організаціях і навіть від близького оточення. Політична поведінка залежить не
тільки від політико-державних інститутів та норм, а й від того, чи залучений громадянин психологічно в
політичний процес. До того ж, потрібно враховувати психологічний тип особистості: авторитарний чи
демократичний, пасивний чи активний.
Отже, політична діяльність особистості ґрунтується на сукупності відповідних факторів, які або
сприяють розвитку політичної активності та формуванню особистості як діючого суб’єкта політичного
життя суспільства, або істотно затримують всі ці процеси і сприяють появі політичної апатії та пасивності. Ефективність політичного менеджменту, як показує досвід розвинених демократичних країн, залежить від наявності певної інфраструктури політичної участі (системи місцевого самоврядування,
соціального партнерства, профспілок, локальних спільнот та ін.), а також від здатності використати ці
механізми для вирішення проблем суспільного життя. Вказані особливості не є вироком для України.
Увійшовши в європейські та світові структури, сприймаючи певні стандарти життя, ми поступово змінюємося ментально.
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РОЛЬ І МІСЦЕ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ УКРАЇНИ
У ФОРМУВАННІ ТА ВТІЛЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У СУСПІЛЬСТВІ
У статті проаналізовано процес розвитку національної ідеї у суспільстві та визначено місце і
роль політичної нації у формуванні адекватного сприйняття індивідуальною і масовою свідомістю
різного роду змін, які відбуваються в державі.
Ключові слова: політична нація, національна ідея, політичний процес, національні меншини.
In the article the process of development of national idea is analysed in society and certainly in him
place and role of political nation, which stipulates adequate perception individual and mass consciousness of
different sort of changes which take place in the state.
Кey words: political nation, national idea, political process, national minorities.
З надією на оптимістичний сценарій розвитку сучасної України, аналіз стратегічних напрямів
державотворення на шляху побудови політичної нації в Україні, ми пропонуємо читачеві теоретичне
бачення цієї дуже важливої проблеми сьогодення. На нашу думку, воно дає відповідь на запитання, з
якими кожен звертається насамперед до себе: як жити далі, у що вірити, як перетворити власні віру,
надію у конструктивний процес українського державотворення, відродження та розвитку культури нації. Продовжуючи цей логічний ланцюжок, варто зазначити, що увага до прав людини прискорює формування політичної нації. Політична нація створюється з метою консолідації суспільства – для
досягнення спільних ідей, державних функцій. Проблема тим більше гостра, що за відносно високої
етнічної однорідності населення України, саме регіональні розходження становлять найбільшу загрозу
національній єдності. Ці розходження мають глибоке історичне підґрунтя та виявляються в стійких політичних особливостях українських регіонів. Україні доводиться мати справу не лише зі спільними для
всього людства проблемами, а й зі своїми специфічними, пов’язаними з вибором шляху розвитку, самоідентифікацією та самооздоровленням.
У статті зроблено спробу визначити роль і місце політичної нації України у формуванні та втіленні національної ідеї. Сенс розуміння національної ідеї полягає у визначенні мети існування національної спільноти, з’ясуванні її історичного призначення, вироблених систем ціннісних спрямувань з
урахуванням загальнолюдських принципів, специфічних цілей і прагнень, у визначенні свого місця зпоміж інших народів. Національна ідея – це інтелектуально окреслені духовні основи буття етносу –
його автентичності, цілісності, історичної спрямованості, сенсу життя та місця поміж інших народів [16, 3-4].
Політичному аспекту національної ідеї властиві такі риси: 1) Національна ідея існує тільки в
суспільстві, яке окреслюється кордоном і існує в рамках певних культурно-історичних традицій. Суспільство, яке вважає себе нацією, повинно або прагнути, або вже здобути самовизначення в межах
державного утворення, тобто мати національний суверенітет. 2) Національна ідея обов’язково
об’єднує однорідну націю і слугує підставою для об’єднання. 3) Національна ідея є джерелом самої
нації та елементом ідентифікації цієї нації з-поміж інших. 4) Національна ідея обов’язково втілюється в
культурі нації. 5) Національна ідея – це обов’язково нематеріальний об’єкт дослідження.
Проблемам визначення, сенсу та втілення української національної ідеї останнім часом приділяється багато уваги. Проте розмаїття дефініцій української національної ідеї, на нашу думку, є недостатньо зваженим щодо специфіки українського етносу, його історії та мети. Наприклад, національна
ідея України часто зводиться до "виборювання політичної незалежності, досягнення соціальної згоди
та добробуту нації" [7], подається як ідея формування модерної нації, входження України до європейських структур, формування новітніх технологій, високої культури, демократичної правової держави,
добробуту громадян [5]. Наразі будь-яка, зокрема у українська національна ідея, формується за наявності трьох основних складових: нація і національне самовизначення, національна держава, національна культура.
Для України не буде зайвим звернутися до світового досвіду формування політичних націй.
Претендентів на політичну націю, яка могла б слугувати для нас зразком, на яку варто рівнятися, є
декілька: американська, канадська, фінська, російська, яка останнім часом робить усі потрібні кроки
для стабільного існування. На думку більшості політологів, сьогодні найпотужнішою і наймогутнішою
політичною нацією є американці. Американці мають глибоке почуття єдності, спільноти, що властиво
нації; ідеї свободи, волі, рівності та братерства для них святі міфи, як і права людини. Найсвятішим
міфом, що назавжди поєднує всіх американців, є міф економічного процвітання. Громадяни США за-
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хищають свою країну, що означає близькість їм почуттів і ідей патріотизму та батьківщини. Власне
поняття "американець", за визначенням – громадянин Сполучених Штатів Америки, не припускає родового зв’язку із соціальною спільністю чи з її переважними етнічними, культурними чи релігійними
традиціями. Американці як окремі індивіди можуть належати до різних культур, але поєднує їх щось
зовсім інше. В основі їхньої національної самосвідомості, їхнього відчуття себе американцями знаходиться міцний суспільний договір відчуття єдності. Саме ці "американські відчуття" є рушійною силою
американського політичного процесу [18]. Один із російських дослідників феномена американської нації А. Уткін, наполягає на тому, що Сполучені Штати – "універсальна нація", заснована на цінностях,
близьких усьому людству, на принципах, зрозумілих усім народам [18]. Ще один непоганий приклад
політичної нації – фіни. По суті, Фінляндія – держава двох етнічних націй: фінських шведів і фінів. У
кожної з них рівні політичні права, обидві у рівній мірі зберегли свої власні культурні особливості. У той
же час обом націям властиве відчуття спільної приналежності (звичайно ж фінської ідентичності) [2].
Цікавим прикладом для вивчення світового досвіду формування політичних націй є канадська
політична нація. Унікальність Канади полягає не тільки в колосальних розмірах і розмаїтості її ресурсів
і території "на душу населення". Найбільш яскрава і специфічна риса канадського суспільства – це
його етнокультурна мозаїка, виражена в тому, що жодна етнічна група канадців не складає більшості
населення країни в цілому. Канада – це країна меншин, пов’язаних загальнонаціональною ідеєю, етнокультурних груп, більшість членів кожної з якої вважає себе канадцями й одночасно з гордістю підкреслює свою приналежність до даної етнічної групи, не виявляючи свідомого прагнення до асиміляції
з якою-небудь іншою групою. Характерно, що стосовно представників небританської і нефранцузької
етнічних груп у Канаді прийнятий термін "етнічне визначення + канадці". Тобто замість звичних з погляду російської мови і сприйняття термінів "канадські українці" ("українці, що живуть у Канаді"), "канадські китайці" тощо, прийнято (політично коректно) говорити "українські канадці", "китайські канадці"
і т.д., що здається трохи нелогічним, але відбиває їхнє сприйняття навколишнім суспільством, як і самосприйняття: це канадці такого-то походження. Але насамперед – це канадці. Надетнічна, – чи б пак,
суперетнічна – національна ідея Канади заслуговує на увагу інших багатонаціональних держав, і в першу
чергу – Росії, а точніше – того євразійського співтовариства народів, що органічно склалося на більшій
частині території колишнього СРСР і раптово розпалося внаслідок кризи лише однієї з світогляднополітичних ідей, що його поєднували, навіть не встигнувши усвідомити того, що є й інші. Недарма сьогодні пошуки "російської ідеї" розглядаються як загальнонаціональне завдання. Тим більше цікаво розглянути особливості знайденого в Канаді алгоритму "єдності через різноманіття" [12].
Ведучи ж мову про Російську Федерацію та про російську політичну націю, важливо зробити
наголос на тому, що тут політична нація ще не сформована. Вона пройшла вже деякі етапи свого формування, на відміну від української політичної нації, що подолала лише первинний зачатковий етап. Тепер цій ідеї потрібно утвердитися в менталітеті російського народу, і суворо дотримуватися принципу
багатонаціональності в суспільстві, що веде за собою пріоритетну роль громадянства. Для цього бажано
б уникати міжнаціональних сутичок, що, на жаль, і сьогодні ще мають місце у Російській Федерації.
Ще в "Повісті временних літ" вказувалося на поліетнічність, багатонаціональність Русі, де поряд із слов’янами проживали десятки інших національностей. Багатонаціональність Росії зростала в
ході формування Російської Імперії, що мала свої особливості. В Росії процес приєднання народів і
земель автоматично означав вступ до підданства. На рівні громадянського суспільства, на рівні простих людей, залучення до російської мови, до російської культури йшло досить активно й без примусу.
У російських народів, об’єднаних у єдиний багатонаціональний народ Російської Федерації, загальна
історія, загальні соціально-політичні традиції, взаємно адаптована ментальність, сприйняття явищ і
процесів, загальна економічна база, від стану якої залежить реалізація соціально-економічних прав і
свобод кожного росіянина, взаємозалежна культура і загальна російська мова та багато інших спільних
ознак, що в єдиній державі відбиваються в загальногромадянських почуттях і ціннісних орієнтаціях. І
головне тут – волевиявлення багатонаціонального народу Російської Федерації, що є джерелом влади
і носієм суверенітету. Єдність різноманіття – от формула (цей же принцип панує у Канадському суспільстві) життєдіяльності російського народу, російської нації-держави в перспективному плані. Для цього насамперед потрібна політика будівництва солідарного народу і солідарного суспільства, де кожна
людина, незалежно від національної приналежності, і кожен народ, незалежно від чисельності, будуть
себе почувати членами однієї родини, однієї нації, однієї громадянської національності. Шлях Російської Федерації – це міцна єдність як спільності за рахунок розкриття потенціалу її різноманіття [1].
Національність, колір шкіри, віросповідання, релігія, мова чи раса людини не є головними
ознаками політичної нації. У суспільствах цих країн вже майже немає місця вищеназваним стереотипам. Головними об’єднуючим факторами постають тут культурна, економічна та правова спільність.
Саме в таких умовах може мати місце ефективна, раціональна політика суб’єктів влади.
Для більш повного та чіткого розуміння методологічної основи даного напрямку наведемо визначення ключових понять. Необхідність уточнення понятійного апарату викликана тим, що сучасні
гуманітарні науки, в тому числі політологія, часто не встановлюють твердих меж наукового визначення
об’єкта, явища чи поняття. У контексті окремого дослідження такі рамки, безумовно, важливі і передусім
у методологічному аспекті. Нація – це полісемантичне поняття, що застосовується для характеристики
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великих соціокультурних спільнот індустріальної епохи. Існує два основних підходи до розуміння нації:
як політичної спільноти (політичні нації) громадян певної держави і як етнічної спільноти (етноісторичні
нації) з єдиною мовою і самосвідомістю. Багатозначність поняття "нація" відбиває наявність безлічі
концепцій феномена нації [10].
У політичній науці репрезентовано декілька теорій щодо виникнення та розвитку націй: політична, психологічна, культурологічна, історико-економічна, етнічна. Кожна з них має право на існування і
підкріплена солідною аргументацією [8]. За твердженням британських вчених, основними характерними рисами нації є: 1) підпорядкування всіх її членів єдиному урядові; 2) проживання на одній території;
3) спільна мова, література, звичаї; 4) спільне походження та історія; 5) окремий національний характер; 6) спільна релігія; 7) спільні інтереси; 8) спільні почуття або воля, яка повинна бути специфічно
"національною" за своїм характером; 9) шанобливі стосунки між людьми, котрі належать до однієї нації; 10) відданість єдиному цілому; 11) почуття гордощів щодо досягнень та смутку щодо невдач національної політики; 12) зневага або ворожість до інших національностей [11, 132-133].
Як підкреслює Г. Сетон-Уотсон, під "політичною націю" розуміється не просто населення країни й
не просте співгромадянство, а спільнота, об’єднана мовою, спільними символами, спільною лояльністю
до держави та її законів, спільними інтересами, спільними надіями на майбутнє тощо [3].
Найголовніші ознаки, які властиві існуванню політичної нації, такі: існувати політична нація може лише у демократичній державі; одним із найголовніших елементів політичної нації є панування
громадянського суспільства; панує верховенство закону та повага до прав людини; рівність прав титульного етносу з іншими етносами, що проживають на території тієї чи іншої держави; кожний громадянин бере участь у політичному процесі – або безпосередньо, або опосередковано; громадян між
собою об’єднують спільні цілі, одна мета, спільні інтереси.
На особливу увагу при розгляді даного питання заслуговують дві найпотужніші та найвизначніші нації світової історії, а саме – еллінська та римська політичні нації. Греки (елліни) – один із найдавніших етносів у світі, спадкоємність і неперервність у розвитку якого спостерігається принаймні
протягом останніх 4-4,5 тис. років. Саме греки дали класичний приклад етнічного підходу до формування політичної нації. Такий підхід набуває особливого значення і в тому контексті, що він органічно
був поєднаний із засадами демократії – цього величного принципу громадського співжиття давніх греків і наразі сучасного людства [9, 78].
Політичні нації можуть формуватися в державах з різним політичним устроєм. До таких держав
найперше слід віднести республіки, причому як цілком демократичні, тобто з громадянськими правами
для всіх членів суспільства, так і з певними обмеженнями демократії, наприклад, республіки аристократичні або феодальні. До таких держав належать також і різноманітні перехідні чи демократичноконформовані устрої політичної організації на кшталт конституційної монархії. Серед останніх, до речі,
рівень розвитку політичної нації може бути настільки зрілим, що цілком сумірний з класичними демократичними варіантами. Зрозуміло, що при цьому функції монарха трансформуються з диктаторських
до суто представницьких, символічно-репрезентаційних.
Отже, держава і демократія – два наріжні камені, з якими певна людська спільнота може постати як політична нація. При цьому нація творить державу для себе, а держава гарантує норми і необхідність демократії всім членам суспільства. Безперечною підставою для повноцінного судження
щодо самого феномена політичної нації, сучасних особливостей їх формування, українського контексту цього процесу є історико-політичний аналіз проблеми. При всій повноті й докладності її розгляду
можна зробити висновок лише про складність, багатовимірність і неоднозначність досліджуваного
предмета, що істотно залежить від обраних різними авторами критеріїв дефініції політичної нації.
У багатьох державах політична нація вже існує. Вона утворюється здебільшого в поліетнічних
державах, де вже досягнута ефективна взаємодія різних культур, однакове бачення майбутнього різними етнонаціональними групами, обрані спільні лідери та всіх об’єднує відчуття спільноти. Це сильно
нагадує спільну національну приналежність, все частіше починають говорити про новий тип національності, хоча й під різними назвами: політичну, патріотичну, громадянську (виходячи з приналежності
до громадянства), поліетнічну тощо. Коли йдеться про політичну націю, насамперед мається на увазі
політика демократичного характеру. Політична нація є результатом інтенсивної інтеграції. Така ж нація повинна утворитися і в нашому українському суспільстві внаслідок інтеграційних процесів. Хоча,
звичайно, варто звернути увагу на те, що немає в світі зразкової моделі формування політичної нації.
У багатьох країнах, як вже зазначалося, політична нація вже існує, тобто принцип етнічного поділу у
суспільстві замінив принцип громадянства. Але шлях, який та чи інша країна пройшла для досягнення
даної мети, в кожної різний.
Щодо української політичної нації, то не можна драматизувати її сьогоднішній стан. Адже для її
стабільного становлення та функціонування необхідний тривалий проміжок часу утвердження практики свідомого громадянства. Новітня історія України з її нерозвиненою державницькою традицією (а
отже, історично-державницькою ідентичністю) і з традиційно пануючим етнокультурним розумінням
нації – це не той строк, за який може сформуватися політична нація.
Економічною основою української політичної нації мають стати єдиний національний ринок і
спільні національні інтереси у сфері економіки, політичною – демократична організація суспільства,

143

Політологія
Політологія

Лісовський
ВітманВ.
К. М.
М.

соціальною – консолідований з іншими верствами населення середній клас, духовною – національна
ідея, пропущена крізь призму інтересів особистості, та національні традиції [13, 14-15]. Демократичні
політико-правові засади розбудови української політичної нації дістали адекватне тлумачення в Конституції України. Смисл визначення Українського народу з великої літери включає у себе як поліетнічну специфіку населення України, так і його громадянську, політичну сутність – рівність громадян усіх
національностей перед законом. Більше того, в ч. 3 преамбули Конституції право на самовизначення,
проголошення незалежності України закріплено не тільки за "українською нацією", а й за "усім Українським народом", чим підтверджено об’єктивну реальність: Україна є батьківщиною, рідним домом для
громадян усіх національностей [4]. Ще одним знаковим феноменом суспільної свідомості є ставлення
населення України до української мови, яка, маючи статус державної, є важливим чинником формування української політичної нації. Досвід людства протягом тисячоліть переконливо доводить, що
мова об’єднує народи в нації й зміцнює державу. Держава без своєї мови втрачає істотні ознаки суверенітету – культурного та інформаційного, зрештою, засадничо-ідеологічного. За останні роки підготовлено близько ста проектів нормативно-правових актів, у тому числі Законів України, Указів та
Розпоряджень Президента, Постанов Кабінету Міністрів, укладено низку міждержавних договорів.
Проте значна частина законопроектів має проблемний або декларативний характер і потребує суттєвого
доопрацювання. Уже досить довго опрацьовується законопроект "Про концепцію державної етнополітики України". Доопрацювання та прийняття Верховною Радою потребують також законопроекти "Про
внесення змін до Закону України "Про національні меншини в Україні", "Про розвиток та застосування
мов в Україні" [4]. Важливим фактом є також те, що поняття політичної нації означає спільне громадянство, а громадянство є сталим правовим зв’язком між людьми й державою. Державна національна
ідея, таким чином, можна твердити, передує ідеї політичної нації. Без державного суверенітету неможливо створити соціально-політичну структуру, що захищала б культурні інтереси і цінності нації. Однак держава не є самоціллю національного розвитку.
Отже, виходячи з вищенаведеного й відповідно до сучасних реалій національного розвитку
України, в основу формування політичної нації повинні бути покладені такі засади: по-перше, необхідно змістити акценти з боротьби "проти" і "за" на творення "в ім’я" – держави, нації, людини на основі
злагоди, толерантності, захисту національних інтересів; по-друге, в основі націотворення має знаходитись ідея поліетнічної, соціальної, політичної злагоди на ґрунті загальноприйнятої мети – духовного
піднесення і матеріального добробуту людини в економічно і соціально міцній, духовно багатій, правовій державі; по-третє, держава у даній системі вартостей тепер мислиться не як мета заради мети, а
як інструмент, що забезпечує досягнення мети, як засіб самоутвердження нації; по-четверте, Україна
повинна бути найвищою цінністю для всіх її громадян як їхня спільна батьківщина в існуючих кордонах; по-п’яте, повинна забезпечуватись правова рівність громадян України, їхня духовна та культурна
цілісність і самобутність, що є важливим чинником консолідації нації; по-шосте, повинна культивуватись як національна самоповага, патріотично орієнтована діяльність як спосіб самовираження особи,
так і культурна й психологічна сприйнятливість до прогресивних надбань інших націй; по-сьоме, громадяни України повинні усвідомлювати свій майбутній розвиток як результат співпраці у громадянському демократичному суспільстві; по-восьме, національну ідею слід позбавити ідеологічної
забарвленості; по-дев’яте, громадянські і соціальні цінності повинні бути піднесені до рівня загальнонаціональних [17, 245-246].
Регіональні відмінності України стали об’єктом політичних спекуляцій та розмінною монетою
політичних технологій у ході виборчої компанії 2004 р. Як наслідок, маємо "викид" як на Сході та Півдні
України, так і на Заході латентних відмінностей життєдіяльності цих двох регіонів – економічних, історичних, геополітичних, релігійних, мовних, ціннісних тощо. Досить цікавий погляд на проблеми сучасної української політичної нації має С. Макєєв. В одній із статей автор наголошує на тому, що в Україні
на сьогоднішній день вже є політична нація, і не одна, а три! С. Макєєв пише про те, що саме в результаті подій 21 листопада 2004 р. в Україні сформувалося аж три політичні нації. "На тому місці, де
повинна була б бути єдина Україна, маємо три нації і, відповідно, три держави". На думку дослідника,
перша нація 21 листопада обрала своїм президентом – Віктора Ющенка. Дані екзит-пулу засвідчили –
54 % виборців підтримали В. Ющенка. Саме ці "54 %" вийшли на майдани і вирішили не визнавати
"законно" обраного президента – на той час прем’єр-міністра. Перша країна, за словами, Макєєва,
розмістилася на майдані Незалежності у столиці. Друга нація, кількісно набагато менша за першу, але
підконтрольна тільки сама собі, почуваючи себе у повній безпеці, відсторонила себе від першої стіною
силових структур, невідстороненою політичною глухотою та лицемірством (дозволю собі не погодитися з останнім висловлюванням. – Авт.). Третя політична нація – це ті, кого обманули, спокусили, "купили", залякали "другою" політичною нацією або вони взагалі пасивно піддалися її умовлянням.
Макєєв пише, що вони дозволили робити з собою що завгодно, дозволивши, тим самим, другій нації
робити що завгодно з усією державою [6].
У кінцевому підсумку консолідована українська політична нація повинна складатися з двох рівнів: загальнонаціональний і рівень етнонаціональних спільнот. Взаємодія цих рівнів базується на
принципі взаємодоповнюваності або інтегрованого різноманіття. На думку фахівців, культурна взаємодоповнюваність може сприяти збільшенню взаємозалежності етнічних груп і створювати базу для
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сумісності. У тих сферах діяльності, де немає культурної взаємодоповнюваності, не можуть скластися
умови для формування взаємодії на етнічному ґрунті. Тут взаємодії не буде зовсім, або вона існуватиме без врахування етнічної ідентичності [15].
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що головними факторами консолідації в процесі формування української політичної нації є: спільність соціально-економічних інтересів різних етнонаціональних груп, розвиток культури та мови всіх етносів, що мешкають на території України, врахування
"російського фактора" під час реалізації концепції націодержавотворення, розвиток етнічної ідентифікації і самоідентифікації, єдність соціального та етнічного в національному. Політична нація – сукупність людей різних національностей, які є громадянами однієї країни. Однак неодмінною умовою є
достатня зрілість корінної, титульної нації, навколо якої формується нація політична.
На нашу думку, першорядним завданням народу України сьогодні є подолання соціальноекономічної та духовної кризи. Та політична сила, яка зможе змінити сьогоднішню ситуацію, отримає
всебічну підтримку населення. Виробити ж таку доктрину, ідеологію, яка змогла б консолідувати всіх
громадян України незалежно від їхнього етнічного походження, без допомоги ефективно діючого уряду та найвищого керівництва держави, поки що неможливо. Я вірю в наш український народ, який попри різноманітні історичні перепони утверджував і розвивав гуманістичні пріоритети в системі тих
культур світу, куди закидала його історична доля.
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РАЦІОНАЛІСТИ І ПРАГМАТИКИ
ПРО МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ
Процес прийняття політичних рішень є симбіозом раціональності та ірраціональності –
організованої на раціональних засадах взаємодії структур, інститутів влади та зумовленої "людським фактором" поведінки управлінців й інших учасників цього процесу. Ці два начала взаємодіють на
різних етапах забезпечення рішень: підготовчому, прийнятті рішення, його реалізації та оцінки
наслідків. Різні теоретичні підходи фокусуються на тих чи інших чинниках, які впливають на процес
прийняття політичних рішень, вважаючи їх ключовими і визначальними щодо інших. Одним із найбільш помітних водорозділів, які розмежовують сукупність теорій прийняття політичних рішень, є
ставлення їхніх авторів до принципової можливості організації цього процесу на засадах раціональності.
Ключові слова: політичне рішення, раціональність, ірраціональність, суб’єкти політики.
Scientific community engaged in studying and modelling of policy decision-making processes may
be divided in common into two parts that share alternative views on the nature of the subject of their
research. Idealists (rationalists) believe that the best political solution is a given, witch has be recognized and
realized. According to this point of view, irrational behaviour of political actors is the result of mental
disorders or at least inability to think logically. Thus, the management objective is minimization and
elimination of irrational behaviour cases. By contrast those, pragmatists argue it is a very difficult to achieve
the "rational" behaviour, if at all possible, and management tasks is considering latent motivations and
mechanisms.
Key words: political decision, rationality, irrationality, politician subjects.
В останні роки в США, Канаді, європейських країнах з’явилася низка праць, присвячених політичним рішенням та виробленню державної політики. Основні акценти в них зроблено на багатофакторності, адже дані процеси складні і потребують врахування цілей, цінностей, уявлень про ситуацію
та політичні переконання безлічі учасників – суб’єктів прийняття рішень, зацікавлених груп, державних
установ, експертного середовища, журналістів. Більшість дослідників, які займаються теоріями політичних рішень, зосереджують свою увагу на тих факторах і відносинах, які мають вирішальне значення,
оскільки в даному процесі концептуалізація проблемної ситуації дає змогу зрозуміти її щонайкраще. В
рамках теорії державного управління даними проблемами займаються такі зарубіжні вчені, як Б.Гогвуд,
Л.Ган, Т.Дай, В.Данн, Д.Дерлоу, Г.Колбеч, Г.Лассуелл, Л.А.Пал, В.Парсонс, М.Рамеш, Г.Саймон, Т.Сваті,
М.Ендоус, Р.Стенсфілд, Ч.Ліндблом, А.Етціоні, Д.Стоун, І.Дрор, Д.Веймер, Е.Вайнінг та інші. Здійснили
спробу сформувати концептуальну картину прийняття політичних рішень російські дослідники А.Дегтярьов,
Л.Сморгунов, А.Соловйов та ін. Аналіз вітчизняного наукового дискурсу з даної тематики дає підстави
стверджувати, що більшість дослідників намагаються запропонувати прийнятні українській практиці
алгоритми забезпечення політичних рішень, однак в більшості випадків вони спираються на теоретичні
концепти зарубіжних політологічних шкіл. Можна переконливо констатувати, що в Україні ще не сформована жодна власна теорія прийняття політичних рішень поряд з існуючими школами політичного
прогнозування та політичного аналізу.
Метою нашого дослідження є розгляд теорій політичних рішень та аналіз розробок зарубіжними науковцями впливу визначальних чинників на процес прийняття політичних рішень, зокрема: людських потреб, суб’єктивних факторів, соціальної реальності, політичних обставин тощо.
Серед різних теоретичних підходів та моделей прийняття і впровадження рішень можна виокремити дві найзагальніші позиції науковців з цього питання, саме вони становлять основу двох наукових традицій – ідеалістичної та прагматичної.
Ідеалістична (раціоналістська) традиція, представниками якої є Дж.Марч, М.Ольсен, К.Ерроу,
Дж.Б’юкенен, Г.Таллок. Е.Даунс, Н.Вінер та інші, спирається на переконання щодо можливості розробки універсального ефективного механізму прийняття політичного рішення. В рамках цієї моделі пропонується концептуальне розмежування суб’єктивованої інтересами і цінностями політики (politics) та
раціонального технократичного адміністрування (policy). Згідно з таким баченням, рішення приймаються дедуктивним методом (від найвищого керівництва, яке керується раціональними принципами,
до впровадження цього рішення незаангажованими виконавцями на нижчих щаблях владної вертикалі).
Прихильники такої моделі зазвичай ідеалом вважають запровадження електронного врядування – у
сенсі заміни ним звичайних органів влади [5, 30].
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Щодо методологічних принципів даного підходу, то він звертається до постулатів економіки
соціального забезпечення (теорії раціонального вибору, яка має власні модельні версії: "суспільний
вибір", "соціальний вибір", "колективний вибір", "теорія ігор", "раціональний актор"), теорій комунікації
та кібернетики. В свій час бурхливий розвиток кібернетики (хай навіть переважно на теоретичному
рівні) дав підстави для оптимізму прихильникам ідеї "механізації врядування". Для прикладу можна
навести міркування представника даного наукового напряму Норберта Вінера. У праці "Кібернетика і
людство" (1958 р.) він зазначав, що "завданням кібернетики є вироблення мови і технічних прийомів,
які дадуть можливість домогтися вирішення проблем управління і комунікації, а також знайти потрібний набір ідей та технічних засобів, щоб визначити специфічні прояви зворотної інформації про суспільну реакцію на власні рішення і в подальшому приймати рішення, які наближають до поставлених
цілей" [6].
Розглядаючи вплив теорій комунікації та кібернетики на дослідження процесу прийняття політичних рішень, варто зазначити, що акцент дослідників робився власне на процесі, а інформаційні потоки комунікаційного середовища даного процесу були ключовою одиницею аналізу. Політика і
комунікація тісно пов’язані, оскільки система влади, прийняття рішень та "комунікаційна мережа"
(К.Дойч) впливають одна на одну, що сприяє розповсюдженню правил і норм організації [13, 19].
Близька до попередньої наукова позиція виходить з переконання про можливість раціоналізації діяльності окремо взятого суб’єкта політичного процесу без підкорення кібернетичним алгоритмам,
виходячи з очевидних переваг раціональної поведінки. Лідер Чиказької школи раціонального вибору
Геррі Беккер зазначав, що в політиці, як і в економіці, люди діють в умовах ринкової конкуренції, де
кожен з індивідів переслідує власні пріоритетні та стабільні цілі, намагаючись максимізувати вигоди
для покращення власного становища [2, 29-30]. У центрі даного підходу розглядається ідея "homo
economics" – людини економічної, тобто суб’єкта, який в усьому і скрізь слідує меті забезпечення і захисту власних інтересів (користі). Джеймс Бьюкенен, один з представників теорії суспільного вибору,
1986 р. отримав Нобелівську премію з економіки, визначивши теоретичні принципи раціоналізму: методологічний індивідуалізм, концепція економічної людини, підхід до політики як до обміну [1, 107]. Як
зазначає Дебора Стоун, будь-який раціональний аналіз формується під впливом структури інтересів
навколо певної проблеми [11, 199].
З точки зору раціоналістів, прийняття рішень повинно проходити через чітку систему етапів, у
яких покращення можливе завдяки розвитку знань і технологій. Власне, рішення приймаються за таким алгоритмом: з’ясовується суть проблеми; обирається мета (ціль) на основі наявних альтернатив;
оцінюються ресурси та засоби досягнення цілей з точки зору їх ефективності, надійності тощо; приймається рішення з обранням такого сценарію, який дає змогу досягти поставленої мети.
Відповідно до такого підходу, всі політичні проблеми перетворюються на підвиди однієї метапроблеми: як ухвалити таке рішення, котре забезпечить досягнення визначених цілей. Такі моделі
прийняття рішень є радше нормативними, ніж описовими чи передбачуваними; вони визначають завдання політики як пошук рішень і прагнуть продемонструвати краще рішення для розв’язання певної
проблеми [11, 185].
Проте навіть у часи науково-технічної революції далеко не всі поділяли оптимізм радикальних
раціоналістів. З теоретичної точки зору, обмеженість когнітивних здібностей не дозволяє людині знаходити оптимальні рішення на практиці. Однією з найбільш вдалих спроб врахувати цей чинник був
поведінковий підхід та пов’язана з ним теорія обмеженої раціональності. У рамках поведінкового підходу, запропонованого Гербертом Саймоном, прийняття рішення ґрунтується на тому, що реальні цілі,
які ставить перед собою людина, занадто складні, щоб їх можна було описати за допомогою не тільки
кількісних, а й якісних методів. Так само можливих альтернатив для вирішення завдання існує значно
більше, ніж доступних людині, а способи реалізації сформованих цілей здебільшого приховані від людини. Саймон вказує на те, що класичній теорії прийняття рішень не вистачало важливого елементу –
опису поведінкових і пізнавальних якостей тих людей, які обробляють інформацію і приймають рішення.
Як відзначав колега Саймона Джеймс Марч, останній звертав насамперед увагу на обмеженість пам'яті людини та її нездатність до розрахунків, вважаючи ці якості очевидними перешкодами
для абсолютно раціональної поведінки. Відтак, разом зі своїми колегами Г.Саймон стояв біля витоків
концепції, яку можна назвати теорією обмеженої або зв'язаної раціональності [3].
2002 р. американський психолог Даніель Канеман отримав Нобелівську премію в галузі економіки "за збагачення економічної науки результатами психологічних досліджень, особливо в умовах
оцінки людиною ситуації і прийняття нею рішень в умовах невизначеності" [10]. Дана теорія переконливо
доводить, що людина у своїх рішеннях більше орієнтується на інтуїтивне бачення ситуації. Тим самим
спростовувалася подібність людського мислення процесам функціонування електронно-обчислювальних
систем, побудованих на раціональній логіці.
У процесі аналізу прийняття рішень виникають як нормативні запитання, так і проблеми,
пов’язані з описом даного процесу. Нормативний аналіз використовується під час вивчення природи
раціональності та логіки прийняття політичних рішень. Науковці, які описують нормативний підхід, розглядають процес прийняття політичного рішення як сукупність раціонально зумовлених дій і процедур,
послідовне застосування яких допомагає визначити оптимальні цілі та засоби їх реалізації (Р.Абельсон,
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А.Леві та ін.). З процесуальної точки зору, прийняття рішень є сукупністю дій, пов’язаних з оцінкою
проблеми, вибором альтернативи і очікуваним позитивним результатом. Зі свого боку, описовий аналіз
зосереджується на розгляді суб’єктивних переконань, поведінки, бажань, інтересів такими, як вони є, а
не якими їм належить бути.
Як зазначає Ізабель Меєрс, процес прийняття рішень людиною залежить саме від її пізнавальних
здатностей. Вона виділяє біполярні виміри стилю: роздуми і почуття; екстравертність і зосередженість
на собі; судження та сприйняття; відчуття та інтуїцію. Меєрс стверджує, що стиль прийняття суб’єктом
рішень залежить у більшості випадків від того, які з цих чотирьох вимірів переважають. Наприклад,
стейкхолдер (суб’єкт, причетний до вироблення політики), в якого переважають роздуми, екстравертність, відчуття та судження, тенденційно володіє логічним, аналітичним, об’єктивним, критичним, емпіричним стилем прийняття рішення.
Отже, наведену вище систему теоретичних підходів можна зарахувати до тих, які зосереджуються на раціональному та емпіричному началах.
Прагматична (інкрементальна) традиція, представниками якої є, зокрема, І.Дрор, Т.Шеллінг,
Е.Бенфілд, Р.Даль, Ч.Ліндблом та ін., об’єднує теорії, засновком яких є ідея, що рішення є продуктом
компромісів суб’єктів з усіх щаблів владної вертикалі та владних горизонталей, а також численних ірраціональних чинників, які неможливо врахувати в жодній раціональній моделі.
Даний підхід виступає за обережне використання розроблених аналітичних методик і пропонує
індуктивну модель прийняття рішень. Прагматики звертають увагу на принципову неможливість виокремлення раціонального адміністрування з ірраціональної політики (politics), а також на нереальність
ідей про заміну врядування людей на електронне адміністрування.
В рамках даної наукової традиції однією з альтернатив моделі раціонального вибору є модель
"поступового просування до цілі". Відповідно до неї, вироблення політики (процес прийняття політичних рішень) на практиці здійснюється за принципом пошуку альтернативних ідей в умовах браку достовірної інформації та з урахуванням компромісу різноманітних інтересів суб’єктів політики. За такої
ситуації, як вважає Ч.Ліндблом, слід орієнтуватися не на "оптимальні", а на "маргінальні" рішення, які
наближають до розв’язання проблеми. Необхідно рухатися "малими кроками", диференціюючи великі
проблеми на менші. Відповідно до цього, два основні типи державних рішень (стратегічні, розраховані
на довгострокову перспективу, та інструментальні, тактичні) повинні бути пов’язані між собою. При
цьому тактичні рішення мають здійснюватися в рамках, заданих стратегічними, які визначають спрямування державної політики [7, 203].
Розглядаючи наступний альтернативний підхід – організаційно-бюрократичний – представником якого є Грем Аллісон, варто звернути увагу на пояснення того, як на процес прийняття політичного рішення впливають цінності, погляди, а також моделі поведінки головних суб’єктів політики. Згідно з
ним, якість рішень є результатом не ґрунтовного аналізу ситуації та визначених цілей, а організації
внутрішньої культури урядової установи [12, 492].
Під час вивчення внутрішньої політики та міжнародних відносин, важливим є те, як суб’єкти,
що приймають рішення, бачать (оцінюють) ситуацію. Отже, психологічні аспекти політичної практики
постійно цікавлять широке коло науковців, які займаються розробкою даної проблематики. Методологія вивчення суб’єктивного виміру політики (мікрополітики) представлена в працях багатьох вчених,
серед яких, Дж.Кнутсон, Ф.Грінстайн, М.Херман, К.Монро, С.Реншон, Дж.Куклінскі, Є.Б.Шестопал,
Г.Г.Ділігенський, Є.В.Єгорова-Гентман, Д.В.Ольшанський [4, 75]. В 70-х роках ХХ ст. поряд з такими
підходами, як аналіз політичних біографій та складання психологічних портретів, поширення набувають дослідження, пов’язані із вивченням особливостей індивідуального політичного мислення – когнітивне картрування. Дана методологія спрямована на аналіз того, як політичний лідер сприймає
визначену політичну проблему та як визначити його ймовірну реакцію на розвиток ситуації [4].
Розглядаючи дослідження, засновані на когнітивному підході, зазвичай виділяють п’ять типів
зв’язків, завдяки яким людська свідомість (cognition) та особистісні переконання політичних лідерів
впливають на зовнішню та світову політику. До них відносять: конкретний зміст переконань та поглядів, їх організацію та структуру, загальні моделі – "перцепції" сприйняття (в тому числі, місперцепції –
викривлене, неправильне сприйняття), когнітивну ригідність – жорсткість (або гнучкість) у відношенні
до змін обставин, а також безпосередній вплив людської психіки на процес прийняття політичних рішень [4].
Плюралістична модель представництва інтересів виходить з того, що політика будується на
взаємовідносинах численних груп інтересів, які конкурують за можливість впливу на державу з метою
прийняття найбільш вигідного для них політичного рішення. Групи інтересів розглядаються як незалежні,
добровільні, неієрархічні організації – непідконтрольні державі. Ефективність їхньої діяльності залежить від наявності ресурсів тиску, які використовуються для отримання політичних результатів. Державі відводиться роль арбітра, який має узгоджувати інтереси і виробляти компромісні рішення. Отже,
бізнесові інтереси мають домінантний вплив на процес прийняття рішень у ліберальній демократії.
Як зазначає Вейн Парсонс, плюралістичні концепції створили також нові підходи для врахування еволюції процесів вироблення політики. Однією з найважливіших методологічних новацій було
вироблення понять мережі і спільноти політики. Нині дослідження, які стосуються вироблення політики,
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широко використовують такі поняття, як "мережі", "спільноти" – важливі чинники формування порядку
денного. Серед піонерів даного напряму А.Етціоні, К.Дойч, Г.Вікерс, Д.Стоун та інші.
А.Етціоні вважає, що раціональна модель та інкременталізм слабкі і не можуть бути основою
розвитку "активного суспільства". В його розумінні, "активне суспільство" – це суспільство, в якому
люди через соціальні колективні дії можуть краще усвідомити самих себе і набути більшої здатності
трансформувати суспільство відповідно до своїх цінностей [8, 264]. Р.Родес і Дж.Марш відносять концепцію політичних мереж до теорій середнього рівня: "вона забезпечує зв'язок між мікрорівневим аналізом, який має справу з роллю інтересів та урядом у відношенні до особливих політичних рішень, та
макрорівневим дослідженням, яке зосереджується на перерозподілі влади в сучасному суспільстві" [9].
Наукову спільноту, яка займається вивченням і моделюванням процесів прийняття політичних
рішень, можна поділити на дві групи, які сповідують альтернативні погляди на природу предмета своїх
досліджень. Ідеалісти (раціоналісти) вважають, що оптимальне політичне рішення – це даність, яку
необхідно збагнути і втілити в життя. Згідно з такою позицією, ірраціональна поведінка політичних
суб’єктів є результатом психологічних чинників або, принаймні, нездатності мислити логічно. Отже,
управлінським завданням є мінімізація та ліквідація проявів ірраціональної поведінки. Прагматики, на
противагу їм, стверджують, що "раціональної" поведінки досягти досить важко, якщо взагалі можливо,
а управлінське завдання полягає у врахуванні підспудних мотивацій і механізмів.
Очевидно, що різні схеми розробки і здійснення політики можуть мати різні цілі, базуватися на
різних цінностях і виявляти різну ефективність вирішення суспільних проблем. Загалом теорія прийняття політичних рішень акцентує свою увагу на вирішенні питання: що і яким чином отримують
суб’єкти і об’єкти владних відносин в результаті прийняття рішень.
Дослідження процесу забезпечення інтересів усіх політичних акторів, який на теоретичному рівні
включає міждисциплінарний синтез концептів і підходів, у майбутніх наукових розвідках дасть змогу
здійснити теоретико-методологічний аналіз змісту прийняття політичних рішень. Фактично, інституційна система і процедури розробки політичних рішень є особливою сферою публічної політики і можуть
досліджуватися за допомогою методології аналізу публічної політики. Ця методологія дозволить ґрунтовно дослідити й оцінити характеристики процесу розробки і прийняття рішень усіх рівнів і виробити
рекомендації щодо підвищення ефективності системи чи її окремих елементів.
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