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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Розглядаються різноманітні форми прояву самореалізації особистості в постіндустріальному суспільстві. 

Увага акцентується на тому, що сучасний світ потребує людини нового типу, здатної швидко адаптуватися до нових 
умов життя. Аналізується сутність змісту поняття "стратегія самореалізації", підкреслюється усвідомлений харак-
тер цього процесу. Автор доходить висновку, що самореалізація сучасної особистості пов’язана із ресурсними 
можливостями освітнього простору і його впливом на формування адекватного сприйняття людиною себе в пост-
індустріальному суспільстві. 

Ключові слова: самореалізація особистості, освіта, постіндустріальне суспільство, медіа. 
 
Ватковская Марина Григорьевна, кандидат философских наук, проректор Днепропетровского об-

ластного института последипломного педагогического образования 
Самореализация личности в постиндустриальном обществе 
Проводится анализ разнообразных форм проявления самореализации личности в постиндустриальном 

обществе. Внимание акцентируется на том, что современный мир нуждается в человеке новой формации, спо-
собного быстро адаптироваться к новым условиям жизни. Анализируется содержание понятия "стратегия само-
реализации", подчеркивается осознанный характер данного процесса. Автор приходит к выводу, что самореали-
зация современного человека связана с ресурсными возможностями образовательного пространства и его 
влиянием на формирование адекватного восприятия личностью себя в постиндустриальном обществе. 

Ключевые слова: самореализация личности, образование, постиндустриальное общество, медиа. 
 
Vatkovska Maryna, Ph.D. (Philosophy), Pro-rector of the Dnepropetrovsk Regional Institute of Postgraduate 

Pedagogical Education  
Self-realization of an individual in the post-industrial society 
The analysis of various forms of self-identity in the post-industrial society is held. The attention is concentrated on the 

fact that the modern world needs a new type of the man, which is able to adapt to new life conditions quickly, is tend to self-
development and self-learning. Rapid social transformation of the information society lead to the need for the formation of new 
features in the character of a person, among which the most significant is the ability not only to adapt to the changes, but to be 
constantly engaged in self-education and self-development. Without the ability to "mobile" transformations the person can 
hardly be successful and self-fulfilled entity of modern society. Here one of the main roles should be played by education, 
scientific research activities and guidance; they are becoming critical factors in the development of modern society. 

Main types of manifestations of self-identity are elucidated, which include: active self-realization, social self-
realization and personal self- realization. The author focuses on the question: What is the most significant in this familiar 
typology nowadays? And comes to the conclusion that it depends on what model of self-realization a person will choose, 
because the era of the information society not only imposes numerous requirements but it offers modern person many 
options of choice, development strategies of life events. 

The essence of the content of the concept of "strategy of self-realization" is being analyzed; in this way increasingly 
conscious nature of the process is emphasized. The strategy of self-realization presents the relations between far and near 
prospects. If strategy for the realization is integrated properly it is the strategy of distant prospects. Otherwise the strategy of 
close prospects prevails, dominated by the orientation (set) at a violent situation, i.e. the situation is perceived as stronger in 
relation to human resources. Therefore, frustration, internal conflict, withdrawal from the solution of vital problems occurs. 

The author proposes the idea of the relation of the process of self-realization in the modern world with media-
environment. Media can affect the process of self-realization, taking a lot of person’s time acting via different channels 
(television, Internet, etc.) on the formation and deformation of our desires, aspirations and wishes to plan, to do, or to 
change in something our life. Additionally, through media channels manipulation can occur, especially the formation of 
certain patterns of thinking, perception of information or attitude to something or someone. 

Self-realization of an individual in the information society is inseparably linked with the various media channels; 
media is a powerful factor of self-realization of a modern person. In general, self-realization of the entity of the XXI 
century is directly linked to the available resources of the educational environment and its impact on the formation of 
adequate perception of oneself in the post-industrial/information society. 

Keywords: self-realization of personality, education, postindustrial society, media. 
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Сучасне суспільство висуває до людини все нові й нові вимоги, яким вона має відповідати. 
Швидкий темп життя схожий на нескінченні перегони, в яких ти або переможеш і залишишся успішним 
та затребуваним соціальним суб’єктом, або програєш – потрапивши під широку категорію "не відпові-
даєте вимогам" розвитку сьогодення. У цих нескінченних перегонах люди досить часто стають схожи-
ми одна на одну, перетворюючись, на думку Г.Маркузе, на "одномірну людину", затираючи межі своєї 
власної екзистенції. "Виникає модель одномірного мислення і поведінки, в якій ідеї, спонукання і цілі 
<…>або відторгаються, або приводяться у відповідність до термінів цього універсаму, вписуються в 
раціональність даної системи і її кількісних вимірів" [17, 275]. Але, як вирватися з цього полону одна-
кового мережевого суспільства? Як зберегти та не втратити своє власне "Я"? Як знайти місце у суспі-
льній ієрархії? Звичайно, подібні запитання є у своїй більшості риторичними, але філософія не зали-
шає їх без відповіді, а точніше сказати – без відповідей, бо пошуків шляхів збереження своєї 
неповторності існує достатньо. І одним з векторів руху в цьому напрямі є осмислення феномена само-
реалізації особистості в постіндустріальному суспільстві. "Сучасний динамічний розвиток потребує 
людини нового типу, яка здатна швидко адаптуватися до нових обставин із мінімальними втратами як 
для себе, так і суспільства" [15, 114]. Чим і зумовлене обрання даної теми для аналізу. 

Актуальність та значущість проблеми самореалізації особистості забезпечили їй помітне місце 
в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Передусім слід відмітити низку фундаментальних 
філософських досліджень сутності особистості як суб’єкта саморозвитку та самоактуалізації в контексті 
системи соціокультурних, у тому числі і освітніх впливів. В. Кремень [13], В. Кушерець [14], М. Романенко 
[19] та інші розробили систему підходів та концепцій, що забезпечують методологію дослідження роз-
витку особистості та її взаємодії з соціокультурним оточенням. Серед зарубіжних дослідників найбільший 
внесок в аналіз проблеми внесли Б. Ананьєв [1], О. Асмолов [2], О. Бодалєв [4], Б. Гершунський [5] та інші. 

Мета статті полягає в аналізі різноманітних форм прояву самореалізації, в розкритті сутності 
освіти як потужного чинника самореалізації особистості в постіндустріальному суспільстві. 

Перед тим як перейти безпосередньо до аналізу феномена самореалізації, слід зупинитися на 
тому, що ж саме розуміється під поняттям постіндустріального суспільства. Кінець ХХ – поч. ХХI сто-
ліття відзначився швидкими трансформаціями самого суспільства, що були обумовлені новітніми ін-
формаційними технологіями. Це дало змогу говорити про те, що з’явився новий тип суспільства – 
постіндустріальне суспільство. Ним визначався соціум, у якому індустріальний сектор втрачає провідну 
роль, а головною рушійною силою стають наукоємні інформаційні технології. Одним з теоретиків нового 
типу суспільства вважають Д. Белла, який акцентував увагу на тому, що саме інформація складає соціа-
льну структуру постіндустріального суспільства. Постіндустріальне (індустріальне) суспільство, за Д. Бел-
лом – це суспільство, в якому головна роль належить не фізичній силі, а інтелектуальним технологіям, що 
базуються на інформації. У постіндустріальному суспільстві формується нова еліта – еліта вченого, керів-
ника. Освіта, науково-дослідницька діяльність і керівництво стало вирішальним фактором для такого сус-
пільства. У роботі "Настання постіндустріального суспільства" Д. Белла можна зустріти ототожнення пост-
індустріального суспільства з суспільством знань "<…> постіндустріальне суспільство являє собою 
суспільство знань у подвійному смислі: по-перше, джерелом інновацій все більше виступають дослідження 
та розробки; по-друге, суспільний прогрес все більш рішуче визначається успіхами у суспільстві знання" [3, 
4]. Концепцію Д. Белла можна розцінювати як першу серйозну спробу осмислення тих змін у суспільстві, 
які були пов’язані з глобальним розповсюдженням технічного прогресу. Отже, саме поняття "постіндустрі-
альне суспільство" є достатньо неоднозначним за своєю сутнісною наповненістю, саме тому мову ведуть 
про різноманітні концепції розвитку такого суспільства. На сьогоднішній день найбільшого поширення 
отримали теорії "постіндустріального суспільства" Д. Белла [3], "суспільство знання" П. Дракера [7], "мере-
жевого суспільства" М. Кастельса [9] та ін. дослідників. 

Як ми бачимо, сучасне розуміння поняття постіндустріального суспільства має широкий діапа-
зон, який ускладнює ретельний аналіз форм прояву самореалізації сучасної людини та обумовлює 
пов’язаність самореалізації з освітою як соціальним інститутом суспільства. Загальний вектор змін у 
сфері освіти, а з ним і конфігурація потреб особистості на освітньому ринку, що формується, до того ж 
диктується переліком принципово нових для вітчизняної соціокультурної традиції світоглядних, цінніс-
них, змістовних складових, які стали невід'ємною частиною освітнього простору. Ці складові у сукупно-
сті забезпечують умови і передумови для самореалізації особистості. У першу чергу це варіативність 
освітніх принципів, цінностей, цілей і змісту, яка являє собою найважливішу характеристику системи 
освіти як ресурсу розвитку особистості, суспільства і держави. У даному аспекті сфера освіти стає ре-
сурсом формування сучасної автономної особистості, здатної до саморозвитку за умов, коли особис-
тість має яскраво виражені освітні потреби. 

Реалізуючи себе, суб'єкт значною мірою детермінує свій життєвий шлях, надаючи йому спря-
мованості, насичуючи його життєвим змістом. Під час самореалізації особистість формує, трансфор-
мує своє відношення до світу, інших людей, самої себе, керуючись при цьому своєю імпліцитною жит-
тєвою філософією, своїм образом світу. Можна виокремити дві групи факторів, що впливають на 
процес самореалізації – залежні від людини (ціннісні орієнтири, готовність до саморозвитку, гнучкість 
мислення, воля й ін.) та незалежні від людини (соціальна ситуація, рівень життя, матеріальна забез-
печеність, вплив на людину засобів масової інформації, стан екологічного середовища). 
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Базовими умовами самореалізації особистості виступають психоекологічні, психофізіологічні, 
психологічні, освітні і соціальні фактори. Про вплив психоекологічної системи на успішність або неус-
пішність самореалізації суб'єкта говорять результати досліджень Р.О. Зобова [8, 32-47] і С.Д. Дерябо 
[6, 4-18], де відзначається вплив екологічних факторів (підвищений фон радіації, забруднення повітря, 
неякісна питна вода, несприятливий температурний режим і тому подібне) на психіку людини, внаслі-
док чого може проявлятися підвищення агресії, зниження життєвого тонусу, психологічної активності, 
прояв депресії й інших негативних факторів, що негативно впливають на самореалізацію особистості. 

Роль психофізіологічних факторів у самореалізації особистості також обґрунтовується у науко-
вій літературі. Найбільш значимими є анатомо-фізіологічні особливості, які є передумовою успішної 
самореалізації людини в певній сфері, а також особливості властивостей нервової системи і власти-
вості темпераменту. 

До психологічних умов, що сприяють успішній самореалізації особистості, відносять психічні 
пізнавальні процеси, властивості особистості і психоемоційні стани [11, 21-46]. 

Наступну систему становлять соціальні детермінанти. До них належать різного роду інститути 
соціалізації, які забезпечують соціально-рольові позиції учасникам, що сприяють або перешкоджають 
самореалізації особистості. Але, безумовно, безпосереднім системотворчим підґрунтям самореаліза-
ції є вплив освітньої системи, особливо в умовах неперервної освіти і саморозвитку особистості. Саме 
система освіти покликана забезпечити методи супроводу самореалізації особистості, до яких можна 
включити підвищення соціально-психологічної компетентності, надання допомоги в самопізнанні на 
основі застосування методів психодіагностики, стимулювання професійного росту, корекцію самооцін-
ки і психологічну допомогу в адаптації, проведення атестацій працівників, консультування з питань 
побудови кар'єри (освоєння суміжних і додаткових спеціальностей, нових технологій та ін.), форму-
вання навичок самоорганізації й саморегуляції, використання методів психолого-педагогічної корекції, 
спрямованої на гармонізацію особистості та подолання бар'єрів особистісного розвитку. 

Отже, швидкі суспільні перетворення інформаційного суспільства обумовлюють потребу в фо-
рмуванні нових рис характеру людини, серед яких особливо значущим є вміння не лише пристосову-
ватись до змін, але й постійно займатися самоосвітою та саморозвитком. Без здатності до "мобільних" 
трансформацій особистість навряд чи може вважати себе успішним та самореалізованим суб’єктом 
сучасного суспільства. 

До основних видів прояву самореалізації особистості зазвичай відносять: діяльнісну самореа-
лізацію, соціальну самореалізацію та особистісну самореалізацію. Діяльнісна самореалізація суб'єкта 
характеризується самовираженням у різних видах діяльності й забезпечує високий рівень професійної 
компетенції. Причому діяльність не завжди і не обов'язково може бути пов'язана з офіційною професі-
єю суб'єкта, це може бути аматорський спорт, художня творчість, навчання і т.п. Соціальна самореалі-
зація пов'язана із виконанням гуманітарної місії, суспільно-господарською, суспільно-політичною, сус-
пільно-освітньою або будь-якою іншою громадсько-корисною діяльністю. Особистісна самореалізація 
сприяє духовному зростанню людини, забезпечуючи на перших етапах розвиток особистісного потен-
ціалу: відповідальності, допитливості, товариськості, працьовитості, наполегливості, ініціативності, 
ерудиції, креативності, моральності тощо. 

Що ж з цієї звичної типології є найбільш значущим у наш час? Відповідь на це питання зале-
жить скоріш за все від того, яку модель самореалізації обере для себе особистість, бо епоха інформа-
ційного суспільства не лише висуває багато вимог – вона пропонує сучасній людині безліч варіантів 
виборів, стратегій розвитку життєвих подій. І головне "не розчинитися" у безлічі варіантів, а обрати 
свій шлях та рухатися, адже самореалізація є невід'ємним атрибутом розвитку особистості, розкрит-
тям і здійсненням її потенцій. Здебільшого процесу самореалізації властиві стійкий (або нестійкий) 
характер і певний рівень адекватності. Стійкість і адекватність самореалізації як процесу і результату 
детермінуються стратегіями самореалізації, які використовуються. Такі стратегії можуть бути спрямо-
вані на здійснення як прогресивної моделі саморозвитку, так і регресивної. Прогресивній моделі влас-
тива спрямованість на розвиток людиною себе й інших, а також соціуму, світу. Уява про прогресивну 
модель може бути розширена за рахунок включення екологічного й ноосферного компонентів. При 
порушенні необхідних умов під впливом регресивних тенденцій самореалізація спотворюється, набу-
ває нестійкого, неконструктивного характеру. На самореалізацію особистості впливають не стільки 
окремі фактори, скільки цілісний спосіб життя й, безумовно, стратегії, які використовує людина на різ-
них етапах життєвого шляху, оскільки самореалізація охоплює весь життєвий шлях людини, але особ-
ливо інтенсивно відбувається у молодому і зрілому віці [1, 142-145]. 

Поряд зі зміною цілей самореалізації видозмінюються і її стратегії. Так, у молодості відбува-
ється самовизначення особистості в основних сферах життєдіяльності, насамперед у професійній 
сфері й особистому житті (вибір претендента в подружжя, створення родини). У зрілі роки відбуваєть-
ся адаптація до професії, професійного оточення, подальше професійне і особистісне зростання. 
Аналогічні процеси мають місце і у сфері особистого життя. Людина періодично звіряє, уточнює жит-
тєві цілі, часом повертаючись до тієї або іншої. При цьому індивідуалізація протікає поряд зі створен-
ням особистістю власного середовища розвитку. Відповідним чином трансформуються і стратегії до-
сягнення життєвих цілей. 
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Отже, самореалізація це процес, який можна оцінити в минулому часі та планувати у майбут-
ньому, але він відбувається "тут і зараз", відповідно до ситуації, актуальної з погляду суб'єкта. Тут ма-
ють місце індивідуально-ситуативний і мотиваційно-значеннєвий аспекти самореалізації – обумовлені 
актуалізацією відповідних механізмів самореалізації. Разом з тим слід зазначити, що на вибір значи-
мих тем життєдіяльності, насамперед, впливають особливості сприйняття життєвих ситуацій. "Людина 
виступає як активний суб'єкт, що творить свій світ і обставини свого життя. Особистість не просто іс-
нує у певних ситуаціях, не просто реагує на них, вона надає обставинам власного змісту і таким чином 
конструює свій життєвий простір" [4, 58-159]. Безумовно, великий вплив на суб'єктивні стратегії актуа-
льної самореалізації має життєвий досвід людини, її вікові, особистісні і професійні особливості. Так, 
негативний життєвий досвід, проблеми в професійній і особистій сфері нерідко перешкоджають, мож-
ливо, навіть деформують процес самореалізації і подальший життєвий шлях, що безпосередньо про-
являється у виборі неадекватних стратегій. В основі неадекватних стратегій часто лежить перевага 
значимих тем, свідомо не реалізованих або таких, які мають песимістичне забарвлення. Керуючись 
адекватними стратегіями, обумовленими реальними, позитивними перевагами, людина ефективніше 
здійснює, а по необхідності й корегує власну модель самореалізації. 

Якщо говорити про самореалізацію особистості в основних сферах життєдіяльності, доцільно 
використовувати поняття "стратегія самореалізації", підкреслюючи в такий спосіб більшою мірою сві-
домий характер цього процесу. За допомогою ініціювання механізмів самореалізації відбуваються фо-
рмування, коректування й трансформування життєвих стратегій. У стратегії самореалізації представ-
лений взаємозв'язок далекої і близької перспективи. У випадку адекватної інтегральної стратегії 
самореалізації це стратегія далекої перспективи. В іншому випадку превалює стратегія близької перс-
пективи, переважає орієнтація (установка) на сильну ситуацію (по В.Мишелу), тобто ситуація сприй-
мається як більш сильна стосовно людини, її ресурсів. Виникає фрустрація, внутрішній конфлікт, від-
хід від вирішення життєвих завдань. 

У постановці життєвого завдання людина керується провідним компонентом "прагну" (інтереси, 
бажання, автентичність), що супроводжується проявом такої характеристики внутрішньособистісної 
динаміки значеннєвих процесів, як цілепокладання. При оцінці своїх можливостей і виборі інструмен-
тальних засобів – "можу" (самопізнання, самовідношення, самооцінка) – на фоні формування цілей 
провідними стають процеси сенсорозуміння. На етапі вирішення – "треба" (саморегуляція, соціальний 
запит) – приєднуються й стають провідними (на рівні значеннєвої регуляції) процеси цілепокладання. 
Водночас усі перераховані процеси відбуваються у взаємодії з компонентом "ухвалення рішення", із 
життєвими і ціннісними орієнтаціями, а також мотиваційною сферою. У значимій життєвій ситуації ак-
центи можуть зміститися, спочатку ініціюється компонент "можу", а потім "прагну" (зі спрямованістю на 
автентичність) і "треба" (з перевагою коннатативного компонента). У стресових ситуаціях можлива 
актуалізація компонентів, починаючи з "треба" і "можу" [12, 47-61]. 

Неадекватна стратегія самореалізації може бути дифузною, недиференційованою, хаотичною, 
стихійною, стереотипною і т.д. Адекватна стратегія самореалізації оптимізує і розвиває ресурси особис-
тості і є унікальною. Слід також зазначити багатомірність стратегій самореалізації, яка виражається в 
зовнішніх проявах ("Я – інші)", "Я – соціум", "Я – світ") і у внутрішньому плані (гармонія із самим собою). 

У цілому про процес самореалізації можна говорити як про процес вибору, про його результат і 
спосіб, за допомогою якого здійснюється вибір тих або інших рішень в основних сферах життєдіяльності. 

Феномен самореалізації, розглянутий нами в контексті розвитку особистості, властивий людині 
у всіх сферах життєдіяльності, на різних етапах життєвого шляху він має свою специфіку, свої харак-
терні риси. Такі особливості визначаються особистісними властивостями людини, її намаганнями, очі-
куваннями, життєвими сценаріями й стратегіями. Чималу роль відіграють життєві ситуації, у яких вона 
опиняється [18, 98-112]. 

Якщо говорити про феномен самореалізації в межах постіндустріального суспільства то до 
особистісного сценарію людини, основу якого становлять її мрії, значимі дитячі спогади, бажання, каз-
ково-міфологічні сюжети, додається вплив мас-медіа, що несуть в собі безліч ризиків, часто навіть 
формуючи життєву позицію і характер самореалізації. Н. Луман, досліджуючи проблеми мас-медіа та 
їх місце у сучасному світі, зазначає: "те, що ми знаємо про наше суспільство і навіть про світ, в якому 
ми живемо, ми знаємо завдяки мас-медіа <…> з іншого боку, ми так мало знаємо про мас-медіа, що 
не можемо довіряти їм" [16, 8]. Йдеться про те, що медіа можуть впливати на процес самореалізації 
особистості, відбираючи на себе багато часу людини, впливаючи через різноманітні канали (телеба-
чення, інтернет тощо) на формування або деформацію наших прагнень, устремлінь та побажань щось 
планувати, робити або змінювати у своєму житті. Крім того, через медійні канали можуть відбуватися 
маніпуляції, особливо це стосується формування певних стереотипів мислення, сприйняття інформації 
або ставлення до чогось або когось. І в цьому разі роль соціального інституту освіти відіграє одну з провід-
них ролей, бо саме різноманітні освітні інституції можуть та здатні виховати не просто споживача мас-
медіа, а медіаграмотну особистість, селекціонера медійних повідомлень. Отже, аспект самореалізації осо-
бистості в інформаційному суспільстві невід’ємно пов’язаний з різноманітними медійними каналами, медіа 
сьогодні виступає потужним фактором самореалізації сучасної людини. Самореалізація суб’єкта XXI ст. 
прямо пов’язана із ресурсними можливостями освітнього простору і його впливом на формування адеква-
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тного сприйняття людиною себе в постіндустріальному/ інформаційному суспільстві. Орієнтуючись на су-
часний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та 
знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують людину до виконання нових 
ролей у цьому суспільстві. Тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути 
готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформаці-
єю, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя [10, 51]. 

Проведений аналіз впевнює в тому, що завдання сучасної системи освіти як потужного чинни-
ка самореалізації особистості полягають у тому, щоб виступити ресурсом самореалізації особистості, 
її успішного існування в реаліях сьогодення. Для того, щоб це відбулося і освіту можна було розгляда-
ти як гармонійне джерело розвитку особистості, подальшого дослідження потребує підхід до освіти як 
до комплексу ресурсів становлення: особистості для розвитку особистості; особистості для розвитку 
суспільства; особистості для розвитку держави [13, 18-24]. 
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АТАРАКСІЯ ЯК ГАРМОНІЙНА ВКОРІНЕНІСТЬ БУТТЯ ДУХУ 

В ПОВСЯКДЕННОСТІ 
 
У статті доведено, що художньо-практична діяльність Р. Штейнера, який поклав початок духовній науці "ан-

тропософія" і новому виду мистецтва "евритмія", є спробою вирішення проблем, поставлених епохою, і ланкою 
європейської ідеалістичної традиції, що спирається на філософію стоїцизму й підтримує його естетичні цінності, 
зокрема атараксію – як стан гармонії, міри й евритмії зі світом.  

Ключові слова: антропософія, атараксія, гармонія, евритмія, екзистенція. 
 
Рудько Виктория Александровна, кандидат философских наук, ассистент кафедры мировой фило-

софии и эстетики Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля 
Атараксия как гармоничная укорененность бытия духа в повседневности 
В статье доказано, что художественно-практическая деятельность Р. Штейнера, который положил нача-

ло духовной науке "антропософия" и новому виду искусства "эвритмия", является попыткой решения проблем, 
поставленных эпохой, и представляет собой ступень европейской идеалистической традиции, которая опирается 
на философию стоицизма и поддерживает его эстетические ценности, в частности атараксию – как состояние 
гармонии, меры и эвритмии с миром.  

Ключевые слова: антропософия, атараксия, гармония, эвритмия, экзистенция. 
 
Rudko Vitoria, Ph.D. (Philosophy), assistant of the Chair of World Philosophy and Aesthetics of Volodymyr 

Dahl East-Ukrainian National University 
Ataraxia as harmonious rootedness the existence of the spirit in everyday life 
The relevance of research of ataraxia as achieved harmony with the world and ourselves is to improve 

understanding of the implementation of individual subjective form of human experiences about the surrounding objective 
reality in the aesthetic sphere of social life. 

At the beginning of XX century, after World War I, when people came to despair of the absurdities and horrors of the 
outside world, seemingly strong order collapsed and all the values that are usually considered inviolable got questionable, and 
the integrity of world order was destroyed, and people had around them nothing solid on which they could rely, and harmony 
with the world disappeared, there was only returning to their own internal, so that here find the unconditional support that was 
not belonging to the objective world order, and therefore was out of influence by the elements of total collapse . 

According to existentialists, a man first exists and then becomes its own merits. In other words, existence 
precedes essence of life and people do not always realize or want to realize own essence. Therefore, in the existential-
philosophical understanding of man there are two opposite and sharply separated from each other states: the reliability 
and unreliability of individual human existence. These two modes represent two real ways in which a man exists. 

In terms of existential philosophy ingenuine life is not harmonious. In the theory of existentialism there are several 
ways that a person can use to overcome the unreliability of human existence, that is to find harmony in the life. But they did not 
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create a complex method of exit beyond the existence, did not produce universal method of obtaining individual subjective 
harmony and finding harmony with the world. Existentiality as a philosophical setting does not specify ways and means to 
achieve happiness and harmony. Therefore, the focus of existence gets the nature of transcendence, which is faith, hope, love, 
which play an important role in the formation of subjective harmony and the harmony of man and the world . 

In existential philosophy the harmony is interpreted as a measure of life. Because of the polarity of spirit and 
matter appears their opposition. This is due to the fact that there no third component of the triangle that gives stability. In 
this case, the third component is a measure, that it gives stability to the unity of "spirit, matter and measure". Therefore, if 
a person is harmonious, it has an internal ordering. You also need to take into account the timeliness. So ataraxia as a 
state of harmony, proportion and eurhythmy of subject and object relations becomes the highest value. 

In the nineteenth century the loss of a single ideological concept together with social, environmental, moral and 
ethical crisis led to the desire to find new spiritual guide, rethinking of the central philosophical problems. From this 
perspective, aesthetic, artistic and practical activities by philosopher Rudolf Steiner, who founded spiritual science of 
"anthroposophy", was a response to the challenge of time, an attempt to solve the problems of the era. The greatest 
attention of researchers attracted characteristic for Steiner’s philosophy integrity, associated primarily with understanding 
of human fossil inclusion in the overall global process, the role of each individual in shaping the future of human culture. 

The most important Steiner's contribution to the field of artistic activity was the creation of a new art form – eurhythmy – 
the art of special harmonic motion. Important in eurhythmic movement is that the dance is not born spontaneously, not 
arbitrarily from the fantasy or experiences of the artist, but appears as the embodiment of the laws that rule the world 
movement. In eurhythmy an attempt to find a connection with the universal human content is implemented. 

Steiner’s anthroposophy is not a dogmatic religious doctrine, but nor an abstract theory. It focused on the lively 
knowledge that enables the human soul with direct experience of truth. The main conclusion of Steiner's epistemology is the 
claim that thinking is the essence of the world and the individual human mind is another form of this essence. So the leading 
idea of Steiner’s pedagogy is the idea of a free self-governing schools, that is not serving to the state, and even not to society 
as a whole, but focused solely on the individual's needs and requests. In the focus of this way stated problem there must be 
questioned about freedom and moral rights. Based on Steiner's philosophy, which is characterized by integrity, associated with 
understanding of human fossil inclusion in the overall global process, the role of each individual in shaping the future of human 
culture, we conclude that a man is like a piece of macroworld should maintain harmony with the environment, the harmony of 
"truth, virtue and beauty". As the highest purpose of human activity Steiner considers transformation of reality into a work of art. 

So Steiner's anthroposophy, as the analysis of the literature shows, is not an isolated phenomenon in the 
history of philosophy, but a link of the European idealist tradition, based on the philosophy of Stoicism and maintains its 
aesthetic values, such as ataraxia state of harmony, proportion and eurhythmy with the world. Sources 9. 

Keywords: anthroposophy, ataraxia, harmony, eurythmy, existence. 
 
Актуальність дослідження атараксії як досягнутої гармонії зі світом і самим собою полягає у 

вдосконаленні розуміння здійснення індивідуально-суб’єктивної форми переживань людиною навко-
лишньої об’єктивної дійсності в естетичній сфері суспільного буття. 

На початку XX століття, після Першої світової війни, коли люди прийшли у відчай від нісеніт-
ниць і жахів зовнішнього світу, здавалося б, що міцні порядки розпалися й усі цінності, які зазвичай 
вважали непорушними, виявилися сумнівними. Цілісність світопорядку було зруйновано, люди не ма-
ли більше навколо себе нічого твердого, на що вони могли би опертися, гармонії зі світом не стало, 
залишилося лише повернення до власного внутрішнього, щоб знайти ту безумовну опору, яка не на-
лежала б об’єктивному світопорядку, а тому була б непідвладна стихії загального розпаду.  

Про гармонію в теоретико-філософському дискурсі йдеться у працях філософів, в яких звер-
нення до гармонії як самостійної проблеми філософії має принциповий характер. Це праці Аристоте-
ля, Демокрита, М. Кузанського, Г.-В. Лейбніца, Піфагора, Платона, Плотіна, К. Птолемея, Епікура. Із 
сучасних авторів необхідно назвати В. А. Білоусова, А. А. Горєлова, А. В. Демічева, В. Т. Мещерякова, 
Д. В. Пивоварова, О. С. Разумовського, В. М. Сагатовського, Е. М. Сороко.  

За свідченням О. Ф. Больнова [1], німецького філософа й викладача, учня М. Ґайдеґґера, який 
подав систематичний виклад філософії екзистенціалізму, що виник близько 1930 року в Німеччині, 
розвивався в різних формах і потім поширився за межі Німеччини, екзистенціалізм відразу привернув 
до себе увагу незвичним неакадемічним стилем філософствування. Свої позиції у філософії екзисте-
нціалісти викладали художньою мовою, демонструючи стирання відмінностей між філософією та літе-
ратурою. Єдність цього внутрішньо ще дуже різноманітного руху полягала в зверненні до датського 
філософа С. К’єркегора. Запропоноване ним поняття екзистенціального існування є загальним вихід-
ним пунктом того, що дістало назву екзистенціальної філософії.  

Термін "екзистенція" означає "існування". "Екзистенцію" в західноєвропейській філософії про-
тиставлено "есенції" – суті. О. Ф. Больнов пише, що "поняття існування фундаментальне для західно-
європейської думки і зведене до різниці між essentia і existentia сущого. Якщо essentia свідчить, що є 
щось, означає "так-буття", сутність речі, то existentia спрямована на те, що щось є, позначає буття в 
сенсі "ось-буття" [1, 203]. Звідси екзистенцію можна визначити як існування без суті, без основи. На 
думку екзистенціалістів, людина спочатку існує, а потім набуває власної суті. Інакше кажучи, у житті 
існування передує суті й людина не завжди може або хоче реалізувати власну суть. Виходячи з цього, 
в екзистенціально-філософському розумінні в людини розрізняються два протилежні й гостро відосо-
блені один від одного стани. Цей дуалізм М. Ґайдеґґер, один з основоположників філософії екзистен-
ціалізму, понятійно закріпив як два буттєві модуси: достовірності й недостовірності особистого буття 
людини. Обидва ці модуси означають два реальні способи, за допомогою яких існує людина.  
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Якщо "справжнє життя – це життя дійсне, індивідуально неповторне, не є копією інших і є вот-
чиною сутності", то екзистенцію можна визначити як "існування людини без автентичності, тобто по-
збавлене справжнього, індивідуального, неповторного життя" [2, 166]. Неможливе поступове набли-
ження до достовірності – до цього стану свого буття людина наближається лише в категоричній 
відмові від стану недостовірності.  

Несправжнє буття нав’язане людині ззовні, це буття не своє і є чужим людській індивідуальності. 
Людина живе в співтоваристві з людьми, які оточують її, але це співтовариство не є цінністю, воно не 
підтримує окрему людину й не сприяє її. Якраз навпаки: воно утримує людину від достовірності її існу-
вання. У С. К’єркегора людина існує лише як "одиниця", тобто у власному екзистенціальному існуванні 
вона настільки зосереджена на самій особі, що всі стосунки із суспільством при цьому для неї несуттєві.  

К. Ясперс теж вважав, що інші люди постають як безвідповідальна маса, яка загрожує цілком 
нівелювати реальну самосвідомість окремої людини. Маса неминуче руйнує екзистенціальне існуван-
ня й тому становить небезпеку. У своїй "Філософії" К. Ясперс означає масове людське буття як "ми 
всі". "Кожен в принципі подібний до іншого, являє собою лише ще один екземпляр, який повинен рів-
ною мірою володіти своєю часткою в загальних можливостях, забезпеченні, роботі та споживанні. Як 
таке соціальне Я я стаю подібний усім" [1, 68].  

Категорично ці стосунки досліджує М. Ґайдеґґер. Щоденний стан життя в співтоваристві в ньо-
го позначено як основний закон "das Man", у значенні безособового займенника. В українській мові це 
німецьке поєднання "das Man" не має дослівного перекладу, можна тільки провести аналогію – "усі" 
або "хтось". Окрема людина в повсякденному бутті діє не згідно з її власною свободою й відповідаль-
ною рішучістю, а виявляється рухомою й керованою незбагненним і непомітним впливом "man". Лю-
дина не є самою собою, у ній живе "man".  

С. Ф. Денисов, аналізуючи "несправжнє" буття, виводить, що для нього характерні "анонім-
ність, елімінування індивідуальності, перекладання відповідальності з себе на безликого суб’єкта та 
абсурдність" [2, 170]. Отже, з погляду екзистенціальної філософії несправжнє життя не є гармонійним.  

У теорії екзистенціалізму є кілька способів, які може використати людина для подолання недо-
стовірності буття, тобто для знаходження гармонії у власному житті. Але не створено єдиного методу 
виходу людини за межі її екзистенції, не вироблено універсального способу здобуття індивідом 
суб’єктивної гармонії та знаходження гармонії зі світом. Екзистенціальність як філософська установка 
не вказує шляхи та способи досягнення щастя й гармонії. Тому спрямованість екзистенції набуває в К. 
Ясперса характеру трансцендування, а це є віра, надія, любов, які відіграють важливу роль у станов-
ленні суб’єктивної гармонії й гармонії людини зі світом.  

За свідченням О. Ф. Больнова [1], філософський рух екзистенціалізму найкраще розуміти як 
радикалізацію первинного виступу філософії життя, як воно було втілене під кінець XIX і на початку XX 
ст., найперше Ф. Ніцше й В. Дільтеєм. На противагу релятивістським спрямуванням філософії життя й 
узагалі загальному розпаду свого часу, філософії екзистенціалізму відкрилося, що безумовну опору не 
можна набути шляхом повернення до якого-небудь об’єктивного порядку. Ця філософія ґрунтується 
на співвідношенні всіх об’єктивних порядків з їхнім походженням у людині. Поставлене філософією 
життя завдання – зрозуміти людське життя, виключаючи всі зовнішні установки, безпосередньо з нього 
самого, своєю чергою, є вираженням деякого конфлікту та принципово нового почину у філософії. Фі-
лософія життя обертається проти будь-якої загальної систематики й проти будь-якої метафізичної 
спекуляції, що вірить у можливість звільнення від зв’язку з особливим місцем розташування того, хто 
філософствує, до "чисто теоретичної" позиції, і виявляє людське життя як ту граничну єднальну точку, 
де вкорінене все філософське пізнання, а також узагалі всі людські досягнення, точку, з якою вони 
завжди мають бути зворотно співвіднесені. Інакше кажучи, ця філософія заперечує царство духу, що 
покоїться в собі; власну суть і самоціль великих сфер культури (мистецтва, науки та ін.) намагається 
зрозуміти, виходячи з життя, звідки вони сталися й де повинні втілити результат. Отже, філософія 
життя означає поворот від об’єктивного до суб’єктивного, або, краще сказати, від мислення, яке не 
пов’язане із суб’єктивним началом, до мислення, яке пов’язане з ним.  

Варто ще зазначити, що в екзистенціальній філософії гармонію тлумачать як міру буття. Через 
полярність духу й матерії відбувається їх протиставлення. Це зумовлено тим, що немає третього 
складника трикутника, який дає стійкість. У цьому випадку третім складником є міра, саме вона дає 
стійкість у поєднанні "дух, матерія й міра". Тому, якщо людина гармонійна, то вона має внутрішню 
впорядкованість. Також потрібно враховувати й вчасність. Отже, атараксія як стан гармонії, міри й ев-
ритмії суб’єкт-об’єктних відносин набуває найвищої цінності. 

У ХІХ ст. втрата єдиної світоглядної концепції разом із соціальною, екологічною, морально-
етичною кризою зумовили прагнення до пошуку нових духовних орієнтирів, переосмислення центральних 
філософських проблем. З цього погляду естетична та художньо-практична діяльність філософа й мислителя 
Рудольфа Штейнера, який започаткував духовну науку "антропософію", була відповіддю на виклик часу, 
спробою вирішити проблеми, поставлені епохою. Найбільшу увагу дослідників привертає характерна для 
світогляду Штейнера цілісність, пов’язана, насамперед, із розумінням органічного включення людини в зага-
льний світовий процес, ролі кожної індивідуальності у формуванні майбутнього загальнолюдської культури.  

Філософія  Рудько В. О. 
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Найзначнішим внеском Штейнера у сферу художньої діяльності стало створення нового виду мис-
тецтва – евритмії, яка з’явилася в 1912 р. в Європі (Швейцарії, Німеччині). Евритмія – мистецтво особливо-
го гармонійного руху. У перекладі з грецької eurythmia – милозвучність, рівномірність ритму в музиці, тан-
цях і мові. Ритм тут розуміють як якість живого організму, необхідний складник життя людини. Мистецтво 
сучасної евритмії виникло як відродження древнього грецького храмового танцю, однак відродженого в 
нових формах, відповідних часу. Евритмія є "зримою мовою та зримим співом". Важливим в евритмічному 
русі є те, що танець народжується тут не спонтанно, не довільно з фантазії або переживань виконавця, 
але виникає як втілення закономірностей, які правлять у світі руху. У евритмії втілено спробу знайти 
зв’язок із загальнолюдським, із усеосяжним, універсально людським змістом. Таким змістом в людині є 
життя слова, людська мова. У процесі свого розвитку мова втратила первісну душевну змістовність. Вона 
має абстрактний, прозаїчний характер, якого надала їй сучасна цивілізація. Спіритуалізація мови, повер-
нення їй її життєвої субстанції – завдання, як вважає Штейнер, особливого значення. Те, що можна назва-
ти "мислеритмом", "мислемузичністью", "мислеобразами", має бути знову повернуто звуку. Повітря, про-
ходячи через органи дихання й мови, утворює, по суті, повітряні жести. Те, що всередині людського 
організму незримо виникає й потім несвідомо стає мовленням, стає образно оформленим, таким, що мож-
на споглядати. Виникає зримо оформлена праоснова мови, її сила звуку, яка її творить.  

О. Ю. Другова в дисертації "Эстетические воззрения Р. Штейнера и их воплощение в искусст-
ве" [87] пише, що евритмія була відома в Росії до революції. Такі видатні діячі культури, як поети 
А. Бєлий і М. Волошин, його дружина художниця М. Сабашникова та ін., перебували біля витоків вини-
кнення цього мистецтва і згадують про історію його створення й силу впливу у своїх художніх творах. 
М. Сабашникова розвивала евритмічний рух у 1920-х рр. у Москві. У ці ж роки учасники МХАТівської 
студії під керівництвом М. Чехова вивчали евритмію як частину акторського тренінгу з метою зробити 
жест більш виразним і створити особливу атмосферу взаємодії між простором залу для глядачів і 
сценою. Однак політичні зміни призвели до суспільного забуття евритмії в Росії. Відродження її як те-
рапевтичного та художнього руху почалося у 1990-х рр. в Москві й Санкт-Петербурзі.  

Найважливішим аспектом художніх творів Штейнера є їхній містеріальний характер. Згідно з 
його вченням, твір мистецтва знаходить його повне завершення лише у внутрішньому світі того, хто 
споглядає його; а перетворення цього внутрішнього світу людини є метою й завданням мистецтва. 
Духовна наука допомагає пізнавати закони духовного розвитку людини й людства загалом, а також 
знаходити шляхи до його вдосконалення. Людина, яка споглядає твір мистецтва містеріального харак-
теру, стає співучасником подій, які збагачують і підносять, діють зсередини на все єство людини. Така 
творчість, згідно зі Штейнером, повинна бути не ізольованим явищем в житті людини, а повсякденністю.  

Відзначаючи граничне становище евритмічного руху між пантомімою й танцем, Штейнер вка-
зував на дидактичний, естетичний і гігієнічний аспекти. Говорячи про дидактичний аспект, він підкрес-
лює, що душа людини розкривається в рухах з огляду на зв’язаність з тілом. Естетичний елемент ви-
ражає художність руху. Терапевтичний вплив евритмії полягає в оздоровленні психосоматичної 
організації людини: оскільки фізичне тіло приведене у відповідність зі світом руху й здорова рухли-
вість звернена на дидактику, стає можливим оздоровлюючий вплив на фізичний організм і на душевну 
організацію людини. Так, у сучасній евритмії сформувалося три напрямки: художній (сценічна), педа-
гогічний (для дітей і дорослих) і терапевтичний (гігієнічна й лікувальна).  

За сто років свого становлення евритмія змогла розвинутися в самостійний вид сценічного ми-
стецтва, здобувши міжнародне визнання. Як педагогічна та лікувальна, евритмія стала невід’ємним 
компонентом виховання, викладання й терапії у вальдорфських школах, антропософськи орієнтова-
них лікувально-педагогічних установах і лікарнях.  

Головним висновком теорії пізнання, розробленої Штейнером, є твердження, що мислення – 
це сутність світу, а індивідуальне людське мислення – окрема форма явища цієї сутності. Штейнер 
підкреслює, що вихідною точкою його теорії пізнання є "по той бік суб’єкта та об’єкта" мислення, а не 
поняття та ідеї, а також людська свідомість. Реально існують в об’єктивному світі як його зміст і відпо-
відають природі нашого мислення закони природи, закономірна гармонія, що управляє всесвітом і са-
ма існує в безпосередньо даній дійсності не як фактичне явище, а як ідеальна, прихована до акту пі-
знання частина змісту світу, його сутність. Суб’єктивний розум, людське "Я", що має потребу в єдності, 
є ідеальним органом сприйняття. Будучи центром свідомості, яка є сукупністю сприйнять явищ зовні-
шнього світу, внутрішніх сприйнять (у формі ідей і понять), а також самосприйняття, "Я" поєднує світ 
мислення та спостереження. Інтуїція як здатність споглядального судження заступає місце здатності 
доказового, рефлективного судження. З інтуїтивним мисленням ми безпосередньо торкаємося до яд-
ра світового звершення. Не розмірковування про сутність світу, а уявний рух разом і в згоді з сутністю 
дійсності зумовлює істину як творче породження людського духу [87].  

Важливим у теорії Штейнера є те, що здатність відчувати й воліти при цьому по-особливому про-
никає у сферу ідеального. Це стає можливим завдяки подвійній природі "Я". У першому випадку – це "Я", 
яке мислення визначає як власну сутність. Воно не знає поділу на внутрішнє й зовнішнє, обіймає і зовніш-
ній світ, і себе. У другому випадку – це обмежена, індивідуальна "я-свідомість", яка виникає завдяки тілес-
ній організації й пов’язана з нею, вона є джерелом почуттів та актів волі. Саме вона, поєднуючись з понят-
тями та ідеями за допомогою інтуїції, здійснює зв’язок відчування й воління з мисленням. Інтуїція на цьому 
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рівні стає переживанням мислення. Завдяки цьому зв’язку життя почуттів і вольові акти набувають цінності 
для світового цілого, а поняття та ідеї – конкретного, індивідуалізованого життя.  

Згідно зі світоглядом Штейнера, саме завдяки розвитку раціональної здатності людини, шля-
хом її спіритуалізації та спрямованості не на матеріальний світ, а на світ надчуттєвий, найвищу духов-
ну реальність, людській "свідомості, що споглядає", відкривається сутнісне ядро світу, закони живого, 
творчого духу, які й лягають в основу художньої діяльності людини. Осягаючи в такий спосіб зв’язок 
мистецтв з власною організацією, людина, як вважає Штейнер, звертається до живого джерела істин-
ної художньої творчості, отримуючи безпосереднє переживання того, як усе фізично, просторово ор-
ганізоване пов’язано з ритмічним, рухливим, тимчасовим [87].  

Антропософія Штейнера – це не догматичне релігійне вчення, але й не абстрактна теорія. Во-
на зорієнтована на живе пізнання, що дає людській душі безпосереднє переживання істини. Головним 
висновком теорії пізнання Штейнера є твердження, що мислення – це сутність світу, а індивідуальне 
людське мислення – окрема форма явища цієї сутності. Тому провідною ідеєю педагогіки Штейнера є 
ідея вільної самоврядної школи, що слугує не державі й навіть не суспільству загалом, а зорієнтована 
виключно на індивіда, його потреби й запити. У світі так поставленого завдання не може не постати 
питання про свободу й моральність людини. Спираючись на світогляд Штейнера, якому притаманна 
цілісність, пов’язана з розумінням органічного включення людини в загальний світовий процес, ролі 
кожної індивідуальності у формуванні майбутнього нашої загальнолюдської культури, доходимо ви-
сновку, що людина як частинка макросвіту, повинна підтримувати гармонію з навколишнім світом, із 
середовищем проживання, узагалі – гармонію "істини, чесноти й краси". Найвищою ж метою людської 
діяльності Штейнер вважає преображення дійсності у твір мистецтва [181].  

Отже, антропософія Штейнера, як свідчить аналіз літературних джерел, – не ізольоване явище 
в історії філософії, а ланка європейської ідеалістичної традиції, що спирається на філософію стоїциз-
му й підтримує його естетичні цінності, зокрема атараксію як стан гармонії, міри й евритмії зі світом. 

Обрана тема зачіпає багато актуальних, але мало розроблених проблемних питань, які стосу-
ються проблеми естетичної свідомості та свідомої діяльності. Атараксія є важливим предметом філо-
софської рефлексії. Цей термін містить доволі глибоке знання про гармонійну вкоріненість буття духу в 
повсякденності. Тому подальше дослідження атараксії можна визначити актуальним науковим кроком. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК ОСНОВА МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

У ПРОЦЕСАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
 
У статті аналізуються засади розбудови плідної комунікації у здійсненні академічної мобільності. Автором 

пропонується підхід, згідно з яким мультикультурне, толерантне мислення є основою комунікації в іншому акаде-
мічному середовищі, а педагогічні умови повинні орієнтуватися на мультикультурні принципи. Аналізується пи-
тання необхідності пошуку цінностей глобальної етики для ХХІ ст., яка сприяла б міжкультурному діалогу як в 
академічному середовищі, так і у вирішенні широкого спектру завдань у сучасному полікультурному суспільстві. 

Ключові слова: академічна мобільність, глобальна етика, комунікація, мультикультуралізм, педагогіка, 
толерантність. 

 
Свириденко Денис Борисович, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной филосо-

фии и философии образования Национального педагогического университета им. М.П.Драгоманова 
Мультикультурализм как основа межличностной коммуникации в процессах академической мо-

бильности 
В статье анализируются основы построения плодотворной коммуникации при осуществлении академи-

ческой мобильности. Автором предлагается подход, согласно которому мультикультурное, толерантное мышле-
ние является основой для коммуникации в иной академической среде, а педагогические условия должны ориен-
тироваться на мультикультурные принципы. Анализируется вопрос необходимости поиска ценностей глобальной 
этики для ХХІ ст., которая способствовала бы межкультурному диалогу как в академической среде, так и при ре-
шении широкого спектра задач в современном поликультурном обществе. 

Ключевые слова: академическая мобильность, глобальная этика, коммуникация, мультикультурализм, 
педагогика, толерантность. 

 
Svyrydenko Denys, Ph.D (Philosophy), Associated Professor of Social Philosophy and Philosophy of 

Education Chair, M. Drahomanov National Pedagogical University  
Multiculturalism as a fundament of interpersonal communication at academic mobility processes 
The fundaments of fruitful communication at the academic mobility processes are analyzed at the paper. Author 

stands at position that multicultural tolerant thinking is a basic fundament for communication at alternative academic 
environment and modern pedagogical conditions have to be guided by multicultural principles. The question of searching 
of the global ethics values also analyzed at the article. We think that these values could promote multicultural dialog at 
academic environment as well as solve wide range of of problems at the modern polycultural society. 

Academic mobility is a complicated process of personal and professional development when person meets the 
need to solve own everyday situations analyzing them standing at positions of one’s own culture together with another 
one culture positions. At these situation person should wide range of own personal specific skills such as ability of 
multicultural communication; tolerant thinking without discrimination manifestations; self-reflection; existential openness 
etc. The member of academic society should realize the challenges one can face at alternative academic environment 
and should be ready for active adequate fit into the different lingual and cultural landscape. 

We understand ‘multiculturalism’ according to F.Brezzi as a term emerged in Canada at the end of the 1960s 
and described the ‘silent revolution’ of French Canadians, who form a minority in Canada but a majority in the province of 
Québec. One of their main objectives was the demand for state institutions to be bilingual, and for biculturalism in 
schools, which meant a separate curriculum for French-speakers differing from the curriculum for Anglo-Canadians. 
During the past twenty-five years multiculturalism has also been debated among philosophers and social scientists. In 
political philosophy the question arose in attempts to define the nature of a good liberal society (J.Rex, G.Singh). 

The historical and modern experiences prove that it is possible for different cultures to interact with agreement 
at interpersonal and group levels. It is principally possible to solve misunderstandings and give a common ground 
because of existence of universal examples of social interaction marked by different forms of behavior depending from 
cultural background: people at all the cultures greet one another, educate children, decide disputes doing it in different 
ways according to norms and usages formed historically. 

The planetary ethics is a main imperative of present days which is an ethics of Human as a whole directed on 
well-being of all the citizens of our planet. It is an attempt to substantiate common values, guiding rules, personal attitude 
and acts independently form culture, religion, ideology, political and economic systems. 

Concerning the educational problematic, P.Freire criticize monological type of education and underlines that it can’t 
form dialogic, plural, nonlinear type of thinking and we need categorical steps toward dialogical, subject-subject relations at 
education processes. New pedagogy require learners to became members of pluralistic global society throughout 
development of education programs aimed on individuals with understanding of own culture as well respecting another 
ones. The feature of correct thinking at education is a strong-willed negation of all the forms of discrimination (race, gender, 
class ones) which are the challenge for the essence of human entitle together with radical threat for democracy. 
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Author underlines that there is a need to find new strategies of higher education area modernization coupled 
with globalization tendencies with their everyday growing value. Academic mobility is one of the leading instruments for 
developing of the higher education area and research one thus mobility implementation should take global, multicultural 
context into account. The academic mobility participants have to be ready for performing of fruitful intercultural 
communication based on the values of global ethics. The fundament of this ethics is tolerance, understanding and 
respect of Other, openness and flexibility of mind. 

Keywords: academic mobility, global ethics, communication, multiculturalism, pedagogy, tolerance. 
 
Нещодавно в Україні прийнята нова редакція Закону України "Про вищу освіту", в якому наго-

лошується на необхідності подальшого поглиблення процесів мобільності студентів, викладачів, нау-
ковців, адміністраторів навчальних закладів у контексті розбудови єдиного європейського простору 
вищої освіти. Станом на сьогодні ця діяльність має носить декларативний характер завдяки широкому 
спектру причин – від стану справ у галузі вищої освіти нашої держави, який можна охарактеризувати 
як такий, що модернізується, до таких явищ, як недостатнє фінансування даного напряму діяльності. 
До того ж, на нашу думку, процеси академічної мобільності не достатньо дослідженні з точки зору по-
шуку глибинних засад цього явища, зв’язку процесів мобільності з розгортанням процесів трансфор-
мації особистості в іншому академічному середовищі тощо.  

При цьому актуалізація процесів академічної мобільності є справедливою відповіддю на ви-
клики глобальної економіки, яка розгортається в планетарних масштабах, а інтернаціоналізація освіти 
набуває потужних масштабів у світі, формуючи полікультурне освітнє середовище із властивими йому 
специфічними процесами комунікації. Академічна мобільність в цьому контексті постає в якості склад-
ного процесу особистісного та професійного розвитку, при розгортанні якого особистість щохвилини 
зустрічає необхідність вирішення життєвих ситуацій та проведення їх одночасного аналізу з позицій 
власної та іншої культури, актуалізуючи широкий спектр специфічних навичок: здатність до міжкульту-
рної комунікації; вміння мислити у термінах толерантності, дистанціюючись від будь-яких проявів дис-
кримінації; здатність до саморефлексії; екзистенціальну відкритість тощо. До того ж, академічна мобі-
льність сприяє забезпеченню знаннями про основні культурні відмінності країн, осмисленню власного 
культурного досвіду та культурному самовизначенню учасників міжкультурної комунікації [6, 26]. 

У відповідь на небувалі для історії випробування, які випали на долю європейської людини у 
ХХ сторіччі, було напрацьовано принципи нової некласичної раціональності, серед яких як найважли-
віші такі: плюралізм, альтернативність, децетрованість, екосвідомість, ставлення до іншого як до Іншо-
го, орієнтація на справжню, а не цинічну (тобто протилежну собі та іншим, або таку, за якою мета ви-
правдовує засоби) мораль [5, 132]. Полікультурність в результаті поширення практик міграції та 
мобільності постає у вигляді складного явища, яке потребує уваги з буку науковців. Представник ака-
демічного середовища повинен усвідомлювати ті виклики, які матимуть місце в альтернативному, не-
звичному академічному середовищі та бути готовим до адекватного вписування в інший мовний та 
культурний ландшафт. 

На нашу думку, продуктивним виглядає розглядати концепцію мульткультуралізму в якості сві-
тоглядної основи для учасника академічної мобільності. Розглянемо детальніше засади цього явища, 
аби наша аргументація була змістовною. 

Термін "мультикультуралізм" виник у Канаді у 1960-х роках для опису "тихої революції" фран-
цузьких канадців, які формували меншину в Канаді, проте більшість у провінції Квебек, а їхньою осно-
вною вимогою була двомовність державних закладів, двокультурність у навчальних закладах, яка ма-
ла на увазі впровадження окремих навчальних програм для франкомовних учнів та студентів поряд з 
існуючими програмами для англоканадців [11, 85-86].  

За допомогою цього терміна намагаються описати наступну ситуацію: співіснування кількох 
культур в одному суспільстві, школі, робочому просторі тощо, в якому існує визнання різниць між цими 
культурами, яке підкріплено новим типом соціального устрою, взаєминами між державою та культур-
ними або етнічними меншинами, новим підходом у ліберальній демократичній культурі. Дж.Рекс та 
Г.Синкх зауважують, що протягом останньої чверті століття мультикультуралізм є предметом дебатів 
суспільствознавців: в контексті пошуку засад нового типу ліберального суспільства, яке гарантувало 
би права для індивідуумів та соціальних груп [14, 4]. При цьому мультикультуралізм зараз вже розгля-
дається як концепція, практика та політика не лише іммігрантських країн, а й усіх сучасних полікульту-
рних держав світу, який глобалізується [8, 72]. 

В результаті аналізу останніх документів ЮНЕСКО, які можуть стати основою для пошуку нової 
освітньої парадигми, В.Ландсман робить наголос на тому, що основним принципом системи освіти пови-
нен бути принцип збереження та примноження міжособистісної комунікації в освіті [1, 200]. Погоджуючись 
із дослідником, ми висуваємо тезу, що академічна мобільність є важливим фактором включення особисто-
сті в процеси продуктивної міжособистісної комунікації, в рамках якої відбувається вихід за межі власних 
культурних та наукових традицій, а особистість долучається до надбань світової культури, розкриваючи 
свій потенціал в якості члена глобалізованого суспільства. Головним чинником становлення мультикуль-
турної особистості в наш час стає культивування навичок толерантності у неї, яка не має нічого спільного 
із поступками, поблажливим ставлення, а, скоріше, навпаки: толерантність означає активну світоглядну 
позицію, в основі якої лежить визнання загальних прав людини та основних свобод інших людей. 
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За думкою Я.Пелікана, суспільство має вимагати від своєї освітньої системи, щоб вона спрямо-
вувала членів наступного покоління, допомагаючи їм переступати через окремішність своєї власної 
культури в ім’я людства, виходячи з найбільш прагматичних і водночас найбільш ідеалістичних засад [7, 
226]. Український же контекст мультикультурної проблематики демонструє наступне: "Україна своїм іс-
торичним минулим і сучасним, у пошуках свого власного "шляху в Європу", тобто до загальнонаціональ-
ного устрою життя на рівні здобутків сучасної цивілізації, фактично просувається шляхом формування 
своєї власної політики багатокультурності… Десятиліття цих пошуків за часів нової української держав-
ності поки що продемонстрували, яким складним і суперечним може бути цей шлях" [2, 182].  

Одним із ключових питань сучасної філософської науки є пошук засад нового полікультурного 
світогляду, пошук відповіді на яке починається із обґрунтування можливості існування такого явища, 
як глобальна етика. Е.Ласло стверджує з цього приводу: "Планетарна етика – головний імператив на-
шого часу… Це − етика людства як єдиного цілого, тому її вимоги спрямовані на те, аби кожна люди-
на, що населяє Землю, могла жити та розвиватись… Прийшов час, коли треба приділити серйозну 
увагу моралі, яка може бути засвоєна людьми безвідносно до їхніх символів віри, релігії та атеїстич-
них переконань, раси та полу. Ця мораль повинна бути інтуїтивно привабливою та звертатись до гли-
бинних моральних інстинктів, якими наділені усі здорові індивіди" [4, 81-82]. Глобальна етика постає в 
якості спроби обґрунтувати загальні для всіх цінності, керівні принципи, особисте відношення та за-
пропонувати загальні для всіх дії незалежно від культури, релігії, ідеології, політичних та економічних 
систем: "Глобальна етика ґрунтується на етичному розумінні невідчужуваної від людини поваги, сво-
боди думки, особистої та соціальної відповідальності та справедливості… Глобальна етика прагне до 
ідентифікації міжнародних проблем та прагне їх вирішення" [12, 8]. 

В умовах інформаційного суспільства на освіту покладається відповідальна роль у формуванні 
особистості, здатної бути активним членом мультикультурного світового співтовариства, що має роз-
винений толерантний світогляд. Процеси академічної мобільності можуть слугувати маркерними точ-
ками цих явищ, демонструючи здатність освітніх систем реалізовувати цей підхід через нові, особисті-
сно наповнені педагогічні практики. П.Фрейре зауважував, що в освіті невід’ємною рисою правильного 
мислення є рішуче заперечення всіх і кожної форми дискримінації, а расові, класові чи статеві упереджен-
ня загрожують самій суті людської гідності й становлять радикальне заперечення демократії [10, 53].  

Ми поділяємо точку зору, що довкола світу спостерігається ще багато проявів політичної не-
стабільності, етнічних конфліктів, моральних дилем та упередженості, тому важливо здійснити повер-
нення до педагогіки серця, навчитись жити разом: це час для науковців та дослідників, експертів в га-
лузі освіти, викладачів, адміністраторів зробити свій внесок, аби об’єднатись у своїх зусиллях донести 
через освіту потенційні вигоди для суспільства від співіснування разом на засадах взаєморозуміння 
[15, 2]. Провідне місце в цій діяльності має викладач, від якого вимагається дозволити студентам зро-
зуміти потенціал взаємин між різними культурами, занурюючись в них: саме так вони зможуть іденти-
фікувати свою культуру та перейнятися повагою до неї, виявляючи при цьому розуміння та повагу до 
інших культур. В сучасній філософії освіти культивується думка, що концепт освіти, який робив кола 
протягом останнього століття, повинен змінитися радикально: освіта повинна відійти від того, щоб бу-
ти вправою із кінцевою метою у вигляді передачі знань, до нової форми соціально-емоційної практики, 
яка є найкращим шляхом для сталого поширення етосу навчання жити разом [15, 7-8]. 

Стан модернізації зараз властивий більшості освітніх систем країн світу, країни намагаються 
трансформувати освітню сферу у відповідності до запитів сучасного суспільства, навіть більше – на-
дати освіті ще біль випереджуючий характер, озброїти її можливостями для формування в освітній 
сфері "людини майбутнього". Проте, досить наявним залишається факт домінування класичної освіт-
ньої парадигми в педагогічних практиках, які є стримуючим фактором змістовних трансформацій в цій 
сфері. Одним із проявів класичної парадигми освіти, впровадженої в добу Модерну, є монологічна 
(суб’єкт-об’єктна) модель навчання.  

Ознаки монологічної моделі навчання за П.Фрейре, яка формує ситуацію пригноблення в освіті, : 
вчитель вчить, а учні вчаться; вчитель знає все, а учні − нічого; вчитель думає, а за учнів думають; вчитель 
говорить, а учні слухають − покірно; вчитель дисциплінує, а учні підкоряються; вчитель обирає й нав’язує 
свій вибір, а учні погоджуються; вчитель діє, а учні мають ілюзію, що діють через дії вчителя; вчитель ви-
значає зміст програми, а учні (яких ніхто не питав) пристосовуються до неї; вчитель змішує владу знання з 
власною професійною владою, яку він (вона) встановлює на противагу свободі учнів; вчитель − Суб’єкт 
навчального процесу, учні ж його прості об’єкти [9, 55]. Підхід, який критикує П.Фрейре, дійсно не в змозі 
формувати людину діалогічного, плюрального, нелінійного типу мислення, тому потрібні кроки до відмови 
від цієї моделі на користь діалогічних, суб’єкт-суб’єктних відносин в навчанні.  

Зараз педагогіка вимагає від учнів ставати членами плюралістичного глобального суспільства 
через розвиток освітніх програм, метою яких є індивіди, що не тільки сприймають їх власну культуру, але 
й долучаються до процесів конструктивного діалогу з іншими культурами. Проте, це потребує справ-
дження мультикультурних підходів ще на епістемологічному рівні отримання знань, а отже потребує 
глибинного викорінення будь-яких форм упередженого ставлення, яке виникає завдяки ігноруванню та 
вузькості по відношенню до будь-чого, що значно відрізняється від звичних культурних форм. Особливо-
го статусу цей підхід набуває в процесах повсякденності іншого академічного середовища. 
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Коли ми говоримо про комунікацію особистості в умовах іншого академічного та культурного в 
цілому середовища, на передній план висувається пошук стратегій акультурації особистості в іншому 
культурному середовищі. На думку М.Слюсаревського та О.Блинової, вони концентрується довкола 
пошуку відповіді на два фундаментальних запитання, відповідь на які одночасно дає можливість сфо-
рмулювати чотири варіанти зазначених стратегій [8, 179]. Йдеться про наступні питання: по-перше, чи 
характеризується людина бажанням зберегти цінності власної культури при входженні до іншого етно-
культурного середовища; по-друге, чи сповнена вона бажанням плідної комунікації та можливостями 
щодо засвоєння цінностей іншого середовища [8, 179]. Результуючі чотири варіанти дають наступні 
можливі стратегії акультурації згідно думки цих дослідників: 

1. Асиміляція (негативна відповідь на перше питання, позитивна – на друге): орієнтація на за-
міщення наявних культурних цінносте новими, поглинання домінантною групою, ідентифікація із но-
вою культурою; 

2. Сепаратизм, сегрегація (позитивна відповідь на перше питання, негативна – на друге): мен-
шість відкидає культуру більшості й зберігає свою культурну ідентичність; 

3. Маргіналізація (негативна відповідь на обидва питання): людина не ідентифікує себе із жодною з 
двох культур через відсутність можливості або бажання меншості щодо культурної ідентифікації (глибинне 
несприйняття засад іншої культури, неможливість виявлення своєї культурної ідентичності тощо); 

4. Інтеграція (позитивна відповідь на обидва питання): збереження власної культурної спадщини 
вкупі із доброзичливим ставленням до нової культури, плідна ідентифікація із обома культурами [8, 181]. 

Саме стратегію інтеграції розглядають як основний шлях до побудови мультикультурного сус-
пільства, в якому зберігається широка палітра різних етнокультурних відтінків [8, 182]. Отже, продук-
тивність цієї моделі має великий евристичний потенціал при імплементації ідей академічної мобільності. 

При цьому, виділяють низку особистісних характеристик, якими детермінується успішність 
адаптації особистості у іншокультурному середовищі, а саме:  

• когнітивні характеристики (толерантність до невизначеності, відкритість до новизни, когнітив-
на складність); 

• мотиваційні (визначеність цілей та життєвих перспектив, інтернальність); 
• комунікативні (екстраверсія, схильність до згоди, доброзичливість, соціальна підтримка); 
• емоційні (самоконтроль−імпульсивність, нейротизм−емоційна стабільність, напруженість) [8, 191]. 
Комунікативний аспект у багатокультурному середовищі також потребує розробки мовленнєвих 

стратегій, розвитку навичок володіння іноземними (здебільшого, англійською) мовами, адже засвоєння 
системи значень іншої культури призводить до збільшення кількості психологічних вимірів світу, який 
сприймає людина, завдяки чому долається культурна егоцентричність мислення, що створює перепони на 
шляху мультикультурного діалогу: багатокультурна людина отримує здатність сприймати світ з інших 
культурних позицій, тобто більш об’єктивно, і першим кроком для засвоєння системи значень іншої культу-
ри є вивчення мови цієї культури [3, 24]. Стосовно історії становлення процесів академічної мобільності в 
Європі слід нагадати ту роль, яку мала латина в якості спільної мови навчання з доби Середньовіччя, 
створюючи сприятливий комунікативний простір для академічних мандрівників. Англійська мова стає лати-
ною для ХХІ ст., вона зараз є головною мовою для передачі знання, електронних засобів комунікації в 
усьому світі, при розробці навчальних програм, для супроводу міжнародної академічної співпраці, навіть у 
тих країнах, де англійська мова не є мовою навчання у вищій освіті [13, 127]. 

Історичний та сучасний досвід підтверджує можливість узгодженої взаємодії представників рі-
зних культур на міжособистісному та груповому рівнях, а також принципову можливість вирішення не-
порозумінь та зближення точок зору: в межах інтеракціоністського підходу це можна пояснити наявніс-
тю в різних мовах спільних (базових) категорій, а їхній універсальний характер пов'язаний із спільністю 
біологічної природи представників різних культур та їхніх базових потреб, для задоволення яких вини-
кають певні форми соціальної взаємодії та соціальні структури [3, 23]. Дійсно, в усіх культурах можна 
виявити універсальні зразки соціальної взаємодії, проте конкретні форми поведінки, що реалізують їх, 
несуть відбиток культури: в усіх культурах люди вітають одне одного, виховують дітей, вирішують не-
минучі протиріччя, виражають емоції, пояснюють причини того, що відбувається, − але роблять це по-
різному, у відповідності із нормами та звичаями, що склалися [3, 23]. 

Роблячи висновки, відмітимо необхідність пошуку стратегій розбудови галузі вищої освіти у її без-
посередньому зв’язку з глобалізаційними тенденціями, що кожен день набувають все більшого значення. 
Академічна мобільність є одним із провідних інструментів розбудови глобальних просторів вищої освіти та 
досліджень, а отже, їх імплементація повинна враховувати глобалізаційний, мультикультурний контекст, а 
її учасники повинні бути готовими до розбудови плідної міжкультурної комунікації на засадах глобальної 
етики, основою якої є толерантність, сприйняття та повага Іншого, відкритість та гнучкість мислення. 
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КОГНІТИВНА СХЕМА ЯК МЕХАНІЗМ ТРАНСЛЯЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ 

 
У статті проаналізовано когнітивні засади процесів трансляції культурного досвіду. Як один з механізмів 

реалізації цих процесів розглянуто когнітивні схеми, їх типологічні та методологічні характеристики, зокрема ін-
струментальні, соціальні та лінгвістичні типи схем. Також автор звертає увагу на адаптаційний потенціал механі-
змів культурної трансляції внаслідок їх інформаційного впливу на приведення у відповідність індивідуального та 
колективного напрямків культурного руху. 

Ключові слова: культурний досвід, трансляція, когнітивна схема, культурна адаптація. 
 
Сидоренко Владимир Александрович, кандидат философских наук, старший преподаватель кафед-

ры философии и социальных наук ГУ "Луганский государственный медицинский университет". 
Когнитивная схема как механизм трансляции культурного опыта 
В статье проанализированы когнитивные основания процессов трансляции культурного опыта. В качест-

ве одного из механизмов реализации этих процессов рассматриваются когнитивные схемы, их типологические и 
методологические характеристики, в частности инструментальные, социальные и лингвистические типы схем. 
Также обращено внимание на адаптационный потенциал механизмов культурной трансляции вследствие их ин-
формационного влияния на приведение в соответствие индивидуального и коллективного направлений культур-
ного движения. 

Ключевые слова: культурный опыт, трансляция, когнитивная схема, культурная адаптация. 
 
Sydorenko Volodymyr, Ph.D. (Philosophy), senior lecturer of the Philosophy and Social Sciences Department, 

Luhansk State Medical University. 
Cognitive schema as a mechanism of cultural experience translation 
In modern philosophical literature, especially by American authors the question of cognitive anthropology object 

is very controversial and accompanied with essential contradictions. In particular, many structures claim to be the "unit of 
culture. The basis of this field is research methodology of thinking and knowledge used for the formation of ideology and 
the influence of culture as general information array onto individual human cognitive system. 

Which exactly mental structures are responsible for the transmission of cultural experience, and therefore, the 
process of cultural adaptation? This entity is a cognitive schema. The theory of cognitive schemas is one of the most 
representative and significant trends in American philosophical anthropology of the late XX – early XXI century. The 
development of the theory of cognitive schemas in philosophical anthropology was backgrounded by the interpretation of 
culture as an information system, in definite way structured and organized. 

The progress of humanity in comparison with other biological species is explained through occupation of a 
specific "cognitive niche", which is survival mode by manipulating the environment and social interaction, based on the 
development of the capacity for abstract thinking and knowledge rather than physical perfection. The material world 
exists according to "thing" type, ideas – according to informational type, and the two systems can exist in both: biological 
and technical, that living organisms and instruments created by mankind. From this perspective, the question arises: if 
these two systems are really similar (and that technical systems replicate human is obvious, because they are designed 
to solve the problems facing humanity, paths created by man), is it possible on the contrary to organize the process of 
human adaptation under the simplified machine type: received information, processed it and passed? Of course, this 
approach is largely reductionist, but it helps to understand the basis of information principles of modern society and to 
analyze the mechanisms of adaptation of the individual to the global information array. 

Cognitive schema is a system of knowledge, a simplified structure of the world used for the reasoning of it. The 
main features of the schema should include the following: cultural conditioning – the bulk of the structure is the 
information generally applicable to the cultural group in which the individual is (including humanity as a whole as the 
largest such group); depending on the personal experience of the individual, because the schema is the product of 
creativity, unique and unrepeatable on one hand, but subordinate to general laws on the other; cognitive efficiency – the 
desire to obtain maximal efficiency with the least mental effort; automatism – the schema is implemented implicitly, 
unverbalizedly and instantly being not only and not so much a repository of information as the system of its processing 
and regulation of behavior, when absolutely automatic schemas got the name of "script", allowing to fully realize the 
above-mentioned principle of cognitive economy; hierarchical construction – simple schemas become the basis for more 
complex ones; presence within the schema of prototypes and stereotypes – mental images that reflect or summarize the 
typical properties of objects, letting them to be classified; resistance – the degree of schemas inclination to change under 
the influence of newly acquired experiences. 

By the direction of practical application cognitive schemas are divided into instrumental, social and linguistic 
ones, due to the need of building relationships with material objects of the external world (instrumental), society (social) 
and the expression of this relationships in the form of sign (linguistic). 

Basing on the above mentioned it can be concluded that culture, as dynamic informational structure determines 
the need to adapt cognitive structure of the individual to it; there are many similarities between biological and cultural 
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adaptation, since the mind meets the general laws of evolution, while data trends may conflict due to restrictions imposed 
by culture on the biological nature of the individual; a person occupies a specific cognitive niche in the evolution of 
species, in which the main adaptive mechanism was the development of social, communicative and analytical skills; 
occupation of the mentioned cognitive niche became possible due to categorization of thinking, based on the functioning 
of specific mental structures – cognitive schemas, which are a mechanism of information processing and integration of 
data coming into already existing system of intercategoric relations, thus forming the outlook of individual. 

Keywords: cultural experience, translation, cognitive schema, cultural adaptation. 
 
У сучасній філософській літературі, особливо американських авторів, питання об'єкта вивчен-

ня когнітивної антропології є дуже дискусійним і викликає істотні протиріччя. Зокрема, багато структур 
претендують на звання "одиниці культури" та функцію адаптаційного механізму. Основою цієї сфери є 
методологія дослідження особливостей мислення та пізнання, використовуваних для формування сві-
тогляду та реалізованих у поведінці, а також впливу культури як загального інформаційного масиву на 
індивідуальну когнітивну систему людини. 

Які ж саме ментальні структури є відповідальними за трансляцію культурного досвіду, а відпо-
відно – за процес культурної адаптації? Такою структурою виступає когнітивна схема. Теорія когнітивних 
схем – один з найбільш репрезентативних напрямів в американській філософській антропології кінця XX 
– початку XXI століття. Розвиток теорії когнітивних схем у філософській антропології зумовлений тракту-
ванням культури як інформаційної системи, певним чином структурованої й організованої. Основополо-
жниками даного напряму стали Р. д'Андрад, Н. Куїнн, М. Е. Спіро, Д. Рамельхарт. Праці вчених стали 
класичними в області когнітивної антропології, отже, саме на них необхідно звернути першочергову ува-
гу. Філософською основою течії стала побудова антропології на засадах критики психологічного досвіду, 
проте в цілому напрям є дещо еклектичним і потребує прояснення об'єкта дослідження. 

Починаючи з 1960-х рр., філософи, культурологи, психологи стали виявляти особливий інте-
рес до впливу культури на когнітивні процеси індивіда як окремо взятого, що призвело до появи су-
б'єктивного спрямування і сукупності представників певної культурної групи, що зумовило формування 
колективної течії. До першого напрямку слід віднести Дороті Холланд, Наомі Куїнн, Клодію Стросс, 
другий найбільш широко представлено такими вченими, як Рой д'Андрад, Рональд Кессон, Девід Ра-
мельхарт та ін. Серед критиків теорії схем слід згадати апологетів загальної теорії систем (Л. Берта-
ланфі, Х. фон Ферстера), які вважають першу проблемним полем, а не єдиною теорією. Спроба вирі-
шення даного протиріччя була зроблена в 1990-2000-х роках в рамках дослідження САС – складних 
адаптивних систем (М. Гелл-Манн, Г. С. Пушной та ін.). 

Період бурхливого розвитку даного напряму (70-80-ті роки ХХ ст.) у різних галузях знання 
отримав назву "когнітивної революції". Слід зауважити, що ніякої революції в широкому розумінні цьо-
го слова (з нищівною критикою, етичними та неетичними звинуваченнями, галасливою кампанією, по-
становами вчених рад та іншими адміністративними заходами) у антропологів не було [4, 12]. Відбув-
ся перехід від психологічного погляду на ментальні процеси до інженерного: технічний термін "блок-
схема" (графічне представлення визначення, аналізу або методу розв'язання задачі, в якому викорис-
товуються символи для відображення операцій, даних, потоку, устаткування і т. д. і яке описує алгори-
тми або процеси, в яких окремі кроки зображуються у вигляді блоків різної форми, з'єднаних між со-
бою лініями), використовуваний в кібернетиці [12, 169], трансформувався у антропологів у поняття 
когнітивної схеми. 

Прогрес людства в порівнянні з іншими біологічними видами пояснюється заняттям особливої 
"когнітивної ніші" [21, 184], способу виживання шляхом маніпулювання навколишнім середовищем і 
соціальної взаємодії, заснованої на розвитку здатності до абстрактного мислення і пізнання замість 
фізичного вдосконалення. В. В. Бугровський зображує цей процес як розподіл на два типи існування: 
речовий та інформаційний [2, 2]. Матеріальний світ існує за речовим типом, ідеї – за інформаційним, 
та дві системи можуть існувати за обома: біологічні та технічні, тобто живі організми та прилади, ство-
рені людством. З цієї точки зору постає питання: якщо ці дві системи дійсно схожі (а те, що технічні 
системи копіюють людські, є очевидним, адже вони створюються для вирішення задач, що стоять пе-
ред людством, шляхами, створеними людиною), чи можливо навпаки – організувати процес людської 
адаптації за спрощеним машинним типом: отримав інформацію, обробив, передав? Звичайно, такий 
підхід є багато в чому редукціоністським, але він допомагає розібратися у інформаційних засадах і 
принципах функціонування сучасного суспільства та проаналізувати механізми адаптації індивіда до 
глобального інформаційного масиву. 

Поняття когнітивної ніші було запропоновано Д. Тубі і І. ДеВором [21] для пояснення специфіки 
еволюції людини в порівнянні з іншими біологічними видами без залучення занадто екзотичних меха-
нізмів. Під терміном "ніша" дослідники мають на увазі роль, виконувану організмом в рамках екосис-
теми. Культура, являючи собою соціально розподілену інформацію, стає загальним когнітивним меха-
нізмом, організуючим окремих індивідів у соціальну групу, дозволяючи їм діяти як єдиний надорганізм. 
При цьому адаптаційні можливості багаторазово зростають, оскільки необхідні когнітивні схеми мо-
жуть бути вироблені протягом одного покоління, на відміну від біологічної еволюції, що вимагає гене-
тичного закріплення випадкових мутацій. Втім, напрацьованість когнітивної схеми протягом одного 
покоління має і зворотний бік: зрив трансляції в одному поколінні обриває спадкоємність і закріплення 
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адаптивних механізмів, що робить можливим таку ж швидку деградацію при оволодінні "зазбоївшими" 
когнітивними схемами. Така підміна позбавляє індивіда зв'язку з колективним досвідом людства. 

Теорія когнітивної ніші пояснює низку унікальних рис, характерних для людської культури і від-
сутніх в спільнотах інших видів. Такими унікальними властивостями є найбільш загальні когнітивні 
схеми, що дозволяють людині управляти навколишнім середовищем: інструментальні, соціальні та 
лінгвістичні [7, 5-76]. 

Когнітивна схема – це система знань, спрощена структура світу, використовувана для мірку-
вань про нього [9, 47]. Н. Н. Болдирєв визначає схему як розумовий образ предмета або явища, що 
має просторово-контурний характер [1, 36]. В якості основних характеристик схеми слід виділити на-
ступні: культурна обумовленість – переважна частина структури являє собою інформацію, загально-
прийнятну для культурної групи, членом якої індивід є (включаючи людство в цілому як найбільшу з 
таких груп) [20, 140]; залежність від особистого досвіду індивіда, оскільки схема є продуктом творчості, 
унікальним і неповторним з одного боку, але що підпорядковується загальним закономірностям з ін-
шого [11, 316]; когнітивна економічність – прагнення до отримання максимальної ефективності при 
найменшому ментальному зусиллі [16, 27]; автоматизм – схема реалізується імпліцитно, невербалізо-
вано і миттєво, будучи не тільки і не стільки сховищем інформації, скільки системою її обробки і регу-
ляції поведінки [10, 180], при цьому абсолютно автоматичні схеми отримали назву "скрипт" (script), 
дозволяючи повною мірою реалізувати вищезгаданий принцип когнітивної економії [17, 8]; ієрархіч-
ність побудови – більш прості схеми стають базисом для більш складних [8, 431-432]; наявність в рам-
ках схеми прототипів та стереотипів – умоглядних образів, що відображають або узагальнюють типові 
властивості об'єктів, що дозволяють їх класифікувати [14, 6-21]; стійкість – ступінь схильності схеми до 
змін під впливом знову надбаного досвіду [18, 9-27]. 

Однак, незважаючи на роботу вищезгаданих авторів у рамках єдиної теорії культурних схем, 
серед них немає загальної думки про належність даного напряму до тієї чи іншої філософської школи, 
більше того, немає чіткої віднесеності теорії схем до конкретної науки, оскільки вона містить у собі 
елементи і філософії, і культурології, і психології. 

За напрямком практичного застосування когнітивні схеми поділяються на інструментальні, со-
ціальні та лінгвістичні, що зумовлено необхідністю вибудовування взаємовідносин із матеріальними 
об’єктами зовнішнього світу (інструментальні), суспільством (соціальні) та виразу цих відносин у зна-
ковій формі (лінгвістичні). 

Інструментальні, або технологічні, схеми спрямовані на маніпуляцію зовнішніми об'єктами (ін-
струментами, зброєю і т. д., в тому числі іншими істотами), таким чином сприяючи адаптації суб’єкта 
до матеріального світу. Даний тип схем має на увазі виключно активну роль індивіда, без варіативнос-
ті відповідної реакції об'єкта. У результаті схема отримує високий рейтинг надійності і автоматизацію 
застосування [19, 609-614]. Інструментальні схеми є найбільш універсальними та найменше відрізня-
ються у представників різних етнічних або інших культурних груп. 

Соціальні схеми призначені для кооперації в надорганізм, яким в деякій мірі є людство. Така 
кооперація поширюється не тільки на коло безпосереднього спілкування індивіда, а й на зовсім незна-
йомих людей. С. Мілгрем і Д. Треверс сформулювали даний постулат як "теорію шести рукостискань". 
Відповідно до неї, будь-яка довільно взята людина пов'язана з будь-якою іншою випадково обраною 
людиною за допомогою ланцюжка з максимум шести знайомих [6]. Подібну взаємодію не може бути 
пояснено класичною теорією еволюції, що передбачає в першу чергу конкуренцію і боротьбу за вижи-
вання між представниками одного виду. Міжсуб'єктна інтеграція вимагає від людини сприйняття, об-
робки і застосування величезного обсягу інформації про дії, організації, способи мислення і т. д. як 
окремих індивідів, так і соціальних груп. Основним ментальним механізмом адаптації до даної ситуації 
є схематизація і категоризація мислення, що дозволяє структурувати і використовувати з мінімальни-
ми когнітивними витратами постійно зростаючий масив інформації. 

Лінгвістичні схеми – це осередки, пов'язані логіко-граматичними відносинами атрибуції, образу 
і способу дії, адитивності і т. п. Лінгвістичний принцип схематизації дозволяє включати в систему не-
обмежену кількість фрагментів, так само як граматичний принцип організації мови дозволяє висловити 
будь-яку, в тому числі нову, вже існуючими засобами [15, 495-498]. Даний принцип схожий за побудо-
вою з ДНК – обмежений підбір засобів комбінаторним шляхом здатний вмістити найширший набір ін-
формації. Грунтуючись на лінгвістичному принципі, носій розвиненої мови, наприклад, російської чи 
англійської, здатний сформувати до 100 егібілліонов (1020) когнітивних схем [13, 142]. Схожість лінгві-
стичних когнітивних схем у різних мовних груп стала основним координуючим фактором у створенні 
вселюдського надорганізму, що дав людині вирішальну адаптаційну перевагу перед іншими біологіч-
ними видами. 

Також серед концептуального наповнення когнітивної схеми слід відзначити мем. Сьюзен Блек-
мор в 2002 році визначила мем як будь-яку інформацію, скопійовану від однієї персони до іншої, будь-то 
звички, навички, пісні, історії і т. д. Вона також стверджує, що меми, подібно генам, слід розглядати як 
інформацію, що копіюється варіативно і селективно. Меми (отже, людські культури) розвиваються по 
причині того, що виживають лише деякі варіації [5, 24-29]. Меми копіюються шляхом імітації, навчання та 
інших методів, і борються за виживання в нашій пам'яті і шанс бути знову реплікованими. Великі групи 
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мемів, що копіюються і передаються спільно, одержали назву коадаптованих мемічних комплексів, або 
мемплексов. Для побудови даних структур необхідна здатність мозку до узагальненої або селективної 
імітації моделі. Оскільки процес соціального навчання розрізняється у людей, процес імітації не може 
стати абсолютно точним. Спільність ідеї може виражатися різними допоміжними мемамі, внаслідок чого 
частота мутацій в меметичній еволюції украй висока, і мутації можливі в момент будь-якої взаємодії в 
рамках імітаційного процесу [3]. Отримані мутації перевіряються у практичній діяльності, і ті з них, що 
доводять свою життєздатність, закріплюються еволюційним шляхом у колективно розподіленому досві-
ді, аби пізніше бути ретрансльовані іншим носіям культури. Дане явище виражається в комплексній ме-
режі мікровзаємодій, які на макрорівні створюють культуру. 

Можливі й інші способи виявлення специфіки образів свідомості носіїв тієї чи іншої культури. 
Така специфіка може бути виявлена внаслідок спеціально організованих експериментальних дослі-
джень, а може бути сформульована як результат порівняльного аналізу смислових полів слів різних 
мов. Також необхідно приділити увагу і критичному дослідженню концепції схеми, демонстрації впливу 
цієї теоретичної конструкції на розвиток когнітивної антропології та включення принципу схеми в кон-
текст сучасних концепцій представлення знань у когнітивній антропології та когнітивній науці.  

На підставі вищевикладеного можна зробити висновки про те, що культура, будучи інформацій-
ною структурою, що динамічно розвивається, обумовлює необхідність пристосування до неї когнітивної 
структури індивіда; основними підходами до вивчення адаптаційної функції культури стали такі напрями, 
як неоеволюціонізм, меметика, патерналізм, неофрейдизм, а також дихотомії екстерналізм – інтерна-
лізм, алопластика – аутопластика, акультурація – асиміляція, екстраверсія – інтроверсія, епідеміологіч-
ність – наведення; існує безліч подібностей між біологічною і культурною адаптацією, оскільки розвиток 
свідомості відповідає загальним законам еволюції, водночас дані напрями можуть вступати в конфлікти 
внаслідок обмежень, що накладаються культурою на біологічну природу індивіда; людина займає в ево-
люції видів особливу когнітивну нішу, в межах якої основним адаптаційним механізмом став розвиток 
соціальних, комунікативних та інформаційно-аналітичних здібностей; заняття згаданої когнітивної ніші 
стало можливим завдяки категоризації мислення, заснованої на функціонуванні особливих ментальних 
структур – когнітивних схем, які є механізмом обробки інформації та інтеграції даних, що надходять, в 
систему вже існуючих міжкатегорійних відносин, формуючи світогляд індивіда. 
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РОЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО ТА ЛОКАЛЬНОГО  
У СТРУКТУРІ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Стаття покликана дослідити сутність взаємодії локальних та глобальних процесів у структурі сучасного 

інформаційного суспільства. Базуючись на працях головних теоретиків глобалістики – Е. Гіденса, Р. Робертсона, 
З. Баумана та У. Бека – автор розкриває діалектичну єдність одиничного та загального в розвитку пізнього капіта-
лізму. Процес локалізації постає як територизація конфліктів та бідності, що закономірно супроводжує постіндуст-
ріальну епоху. 
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The role of global and local in the structure of process of globalization 
Collision ordinary person with symptoms of culture, economics or politics that affect it directly and at the same 

time, beyond the borders of the nation-state is becoming more repeatable fact. Modern concept of society for a long time 
has become a global value and volume almost merged with the concept of humanity. In such circumstances, erased 
those ethno-cultural values previously determined by the way the individual society. European civilization, which was 
once the cradle of ancient Greece, now dissolved in the flow of global exchange and immigrants, being a former "old 
world" only. Destruction axiological foundations of society, the phenomenon are much spouting, rather than new home 
foundations of differing composition and racial consciousness of people. Moreover, modern history, the engine of which 
was the time of the Industrial Revolution economy, growing geometrically faster than 3000 years ago, when they began 
to form values and the concept of ethnic-state coexistence of individuals. Humanity exists in a global coexistence formed 
the basis of the global individual consciousness that would accept the "Alien" as "Other".  

As a result there is the phenomenon of blending the real situation on the background of global coexistence local 
value traditions. This leads to the formation of new problems of humanity, economic, ethnic and racial conflicts that are 
"frozen" state. The human mind is not as plastic as it may seem at first glance. Change in the collective consciousness – 
a process that takes generations, and cannot be purely educational and propaganda mechanisms of influence. The value 
is formed as a result of traditions that are possible only on the basis of a single cultural environment.  

The reform it becomes more important as the scientific analysis of local and global interactions in the structure 
of modern society. Indeed, in our view in this regard lies the essence of globalization as a phenomenon that combines 
unification and differential features.  

Local providing phenomenon specific place, at the same time creates conditions for the development of any 
process. The economic prosperity of the country, demographics, and even religious and cultural transformation of 
several centuries were the result of local characteristics of the region. This evidence of a number of theories of 
geographical determinism that occurred in modern times under the influence of Newtonian mechanistiс. In particular, by 
the concept of the three branches of government Montesquieu expressed opinion of the direct relationship of socio-
economic developments of their natural geographical place.  

However, at the present stage impact on local social processes becomes radically other features. Local 
henceforth there as one of two dimensions of social binary system where global trends dictate the story imposed on 
traditional local living conditions.  

Many foreign thinkers assumed that the dictates of politics and economics in the modern era, in any case lead 
to the formation of a strictly deterministic state system where every individual has a clearly assigned niche activity, and 
the world is controlled by strictly defined rules. These ideas in one way or another expressed and writer George Orwell, 
sociologist Max Weber and philosopher Karl Marx. But nowadays can hardly be called a "more manageable", rather than 
the past era, ba contrast, changes become less dependent on the specific subjects of action and power as a result 
dissolved in relationship deeper and deeper. 

Thus, within this small study we analyzed the nature of interactions between local and global structure of 
globalization. Based on the major theorists and globalization, we have identified specific scientific development of this 
problem. Referring to the works of the founder of the theory of glocalization R. Robertson, we demonstrated how the 
local becomes global secondary signs of maintaining their differences, emphasizing the transformation through 
adaptation of "exotic" products, services, information management systems and more. We have identified five phases of 
globalization that have historically reflect the changing status of humanity, the nation state and the citizen in accordance 
with a separate chronological changes in the economy.  

Using scientific expertise Z. Bauman, we deepened our understanding of the local and global unity in the 
modern post-industrial society. Globalization in this case appears as a synthesis of economics and politics of our era 
where global – is economical, and local – is political.  

We have emphasized the diversity of factors glocalization through theoretical work of the German sociologist 
William Beck. We proved the feasibility of the recognition of the distinctive status of cultural globalization that is largely 
separate from the economic sector of the global social attraction. Despite not indisputable role of capital mobility in the 
structure formation of globalization, yet there are plenty of other factors that support decentralization and homogeneous 
distribution uniformity.  

Globalization – a dialectical process of social development cannot be considered one-sided, that is not only a 
phenomenon of universal unification of humanity and the expansion of capitalism, but as a process of localization of 
conflict and poverty that naturally accompanies the post-industrial society. 

Keywords: globalization, global, local, "globalization", teritorisation, mobility. 
 
Зіткнення буденної людини з явищами культури, економіки чи політики, які торкаються її безпо-

середньо та водночас виходять за межі кордонів національної держави стає все більш повторюваним 
фактом. Сучасне поняття суспільства досить давно набуло планетарного значення і за обсягом майже 
злилося з поняттям людства. В таких умовах стираються ті етнічно-культурні цінності, що раніше визна-
чали спосіб буття окремого соціуму. Європейська цивілізація, колискою якої стала колись антична Гре-
ція, відтепер розчиняється в потоці глобального обміну та емігрантів, залишаючись колишнім "старим 
світом" лише номінально. Деструкція аксіологічних основ суспільства – явище набагато спонтанніше, 
аніж побутова нових підвалин співіснування різних за складом свідомості та расовими ознаками людей. 
Більше того, сучасна історія, двигуном якої з часів індустріальної революції стала економіка, розвива-
ється геометрично швидше, ніж 3000 років тому, коли почали формуватися цінності та поняття етнічно-
державного співіснування індивідів. Людство існує в умовах глобального співіснування сформованого 
базису глобальної індивідуальної свідомості, який дав би змогу сприйняти "Чужого" як "Іншого". 
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Як наслідок, виникає феномен накладання реальної ситуації глобального співіснування на тлі 
локальних ціннісних традицій. Це призводить до формування нових проблем людства, економічних, 
етнічних та расових протиріч, які перебувають у "замороженому" стані. Людське мислення не настіль-
ки пластичне, як може здатися на перший погляд. Зміна колективної свідомості – це процес, що за-
ймає цілі покоління і не піддається суто педагогічним та пропагандистським механізмам впливу. Цін-
ність формується як результат традицій, які можливі лише на основі єдиного культурного середовища. 
Виходячи з цього, стає актуальним науковий аналіз взаємодії локального та глобального в структурі 
сучасного уніфікованого суспільства. Адже, на нашу думку, в цих відносинах криється сутність глоба-
лізації як явища, що поєднує в собі уніфікаційні та диференційні ознаки. 

Локальне, що надає явищу конкретне місце, в той же час формує умови розвитку будь-якого 
процесу. Економічний статок країни, демографічна ситуація та навіть релігійно-культурні трансформа-
ції ще кілька століть були наслідками місцевих особливостей регіону. Доказом є низка теорій геогра-
фічного детермінізму, що виникали у Новий Час під впливом механіцизму Ньютона. Зокрема, автор 
концепції трьох гілок влади Монтеск’є висловлював думку про безпосередню залежність соціально-
економічних подій від їх природно-географічного місця. 

Проте на сучасному етапі влив локального на суспільні процеси набуває кардинально інших 
ознак. Локальне відтепер існує як один з двох вимірів бінарної соціальної системи, де глобальні тен-
денції, що диктують історію, накладаються на локальні традиційні умови існування. 

Багато іноземних мислителів припускали, що диктат політики та економіки в сучасній епосі у 
будь-якому випадку призведе до становлення жорстко детермінованої державної системи, де кожен 
індивід має свою чітко відведену нішу діяльності, а світ керується жорстко визначеними правилами. 
Такі ідеї у тій чи іншій мірі висловлювали і письменник Дж. Оруел, і соціолог М. Вебер, і філософ К. 
Маркс. Проте наш час навряд можна назвати "більш керованим", ніж минулі епохи, ба навпаки – зміни 
стали менш залежними від конкретних суб’єктів дії, а влада, як наслідок, розчиняється у міжсуб’єктних 
відносинах усе глибше і глибше. 

Відомий англійський соціолог, автор низки праць з питань глобалізації Е. Гіденс досить слушно 
підкреслює, що велика кількість засобів, які були покликані зробити наше життя більш передбачува-
ним, викликали протилежний ефект, зокрема щодо розвитку техніки. Так само, як і минулі епохи, світ 
змінюється та перетворюється, зміни торкаються усіх куточків нашого існування. "Ми живемо в світі 
змін, які зачіпають фактично все, щоб ми не робили" [3, 23]. Гіденс розділяє дві протилежні позиції су-
часних науковців щодо поняття глобалізації.  

Перші, які названі скептиками, вважають, що глобалізація є штучно "роздутим" терміном, і які-
сно нового періоду історії ми не переживаємо. Дохід держав далеко не завжди ґрунтується на основі 
міжнаціональної торгівлі, та й більшість із цього сектора економіки є регіональним обміном у рамках 
ЄС, Тихоокеансько-Азійського чи Північноамериканського торгових блоків. Тому й глобалізація є не 
більш ніж словесною спекуляцією політиків. 

Другі, які носять назву радикали, вбачають у глобалізації більш як реальне явище та намага-
ються продемонструвати її прояви в усіх можливих соціальних сферах. Глобалізація, на їх думку, взя-
ла свій початок з 60-70-х років ХХ століття як наслідок низки економічних та соціальних метаморфоз, 
описаних Тофлером та Беллом, як третя хвиля, або постіндустріальне суспільство. Епосі національ-
них держав настав кінець, а кордони для світового ринку існують лише умовно. 

Розмірковуючи над тим, хто з них правий, Е. Гіденс віддає перевагу другим. На його думку, полі-
тики поступово втрачають контроль над економікою та соціальною ситуацією в світі. "По-моєму, мають 
рацію радикали. Сьогодні рівень міжнародної торгівлі набагато вищий, ніж будь-коли раніше, і в ній заді-
яний набагато ширший набір товарів і послуг. Але головна відмінність полягає в інтенсивності фінансо-
вих потоків і руху капіталів. Сьогоднішня світова економіка, прив'язана до "електронних грошей" – існую-
чих тільки у вигляді цифр на екрані комп'ютера – не має аналогів у минулому" [3, 26]. Мобільність 
капіталу ускладнює можливості контролю над усіма сферами економіки, призводить до виходу грошей 
за межі національної валюти, як наслідок – за межі сфер впливу урядів національних держав. Більше 
того, великі транснаціональні компанії, що зависають над кордонами, стають складними об’єктами для 
оподаткування, адже центральна ланка їх капіталу існує поза виробництвом на місцях. 

Глобалізаційні процеси, на думку англійського дослідника, розвиваються не лише в рамках вели-
ких фінансових структур, а й торкаються малих груп та індивідів, що демонструє всеосяжність цього 
процесу. "Було б неправильно думати, що глобалізація зачіпає лише великі системи, такі, як світові фі-
нанси. Глобалізація стосується не тільки того, що знаходиться "десь там" далеко і не пов'язане з життям 
конкретної людини. Це явище перебуває в "безпосередній близькості" і від нас, впливаючи на самі інти-
мні і особисті аспекти нашого життя" [3, 29]. Локальне в цьому випадку піддається дифузії глобального. 
Коли лице Барака Обами стає більш впізнаваним, чим лице найближчого сусіда, це означає, що щось 
змінилося в структурі взаємодії близького та далекого. Як вказував відомий німецький філософ Мартін 
Гайдеггер, в сучасній епосі царювання техніки немає "близького" та "далекого" – є лиш "недалеке". А 
воно, в свою чергу, не зберігає ніяких дистанцій, в тому числі дистанції людських цінностей та розуміння. 

На думку Гіденса, одну з визначальних ролей в процесі падіння комуністичного устрою Радян-
ського Союзу зіграла саме глобалізація. Адже її інформаційний та електронний прогрес стрімко випе-
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реджав ідеологічний контроль, планову економіку та орієнтоване на важку промисловість господарст-
во. "Глобалізація дозволяє зрозуміти, чому і як радянський комунізм прийшов до свого кінця. Темпи 
зростання в колишньому Радянському Союзі та східноєвропейських державах були приблизно рівними 
з аналогічними показниками на Заході приблизно до початку 1970 -х років. Після цього СРСР і його 
союзники почали швидко відставати. Радянська комуністична система, з її наголосом на державних 
підприємствах і важкій промисловості, була неконкурентоспроможна в рамках глобальної електронної 
економіки. Контроль над ідеологією та культурою, на якому ґрунтувалася політична влада комуністич-
них режимів, просто не міг не "впасти" в епоху глобальних ЗМІ. Комунізм не зміг існувати поряд з "еле-
ктронним" капіталізмом, а отже, падіння Радянського Союзу можна назвати одним з перших дійових 
наслідків економічного знищення держави без військової інтервенції. 

Досить парадоксально, що ідеологія ленінізму, орієнтована на інтернаціоналізм, була знята 
через економічний та соціальний вплив глобалізації. По суті, Радянський Союз припиняє своє існуван-
ня завдяки початку здійснення власної мети – об’єднання національних держав, хоча і у кардинально 
інший спосіб – інформаційно-капіталістичний. 

Глобалізація не знищує локальне, вона скоріше спрямована на дублювання економічних стру-
ктур в усіх локальних регіонах. Базуючись на мобільності світової інформації, вона ставить усі локаль-
ні процеси у залежність одне від одного. 

Взаємодія локального та глобального досить глибоко відображається поняттям глокалізації, 
запропонованим у 80-х роках ХХ століття відомим англійським дослідником Р. Робертсоном. Раніше 
термін глокалізація використовувався для позначення процесу пристосування іноземного товару до 
особливостей місцевого ринку. Робертсон же використовує це слово для характеристики усього яви-
ща світової уніфікації що включає в себе: розповсюдження капіталізму; вестернізацією; розвиток гло-
бальних медіа. 

На думку Робертсона, головною сутність глокалізації є те, що інонаціональні практики стають 
буденним явищем для локальних культур, як наслідок, локальне набуває вторинних ознак глобально-
го, зберігаючи свої відмінності, більше того, акцентуючи на них через трансформацію та пристосуван-
ня "екзотичних" продуктів, послуг, інформації, систем управління тощо. 

У теорії історичного становлення глобалізації можна виділити п’ять головних кроків, які харак-
теризуються типовими відмінностями в системі виробництва, інформаційного обміну та комунікації між 
окремим народами та етносами. 

Етап I: Гермінальна фаза. Тривала з початку ХY до середини ХYІІІ століття. Розпочинається 
зростання національних громад, переміщених у середньовічній транснаціональній системі. 

Етап II: Інцептивна фаза. Тривала починаючи з середини ХYІІІ століття до 1870-х років. Вини-
кає різке зміщення у бік ідеї однорідної, унітарної держави і кристалізується уявлення про формалізо-
вані міжнародні відносини, стандартизується громадянство осіб і більш чітко вибудовується концепція 
людства. 

Етап III: Фаза зльоту. Тривала від 1870 до 1920-х років. Розробка національних товариств, ви-
никнення загальних прав осіб (але з чоловічим ухилом) і більш єдине, але без цілісного уявлення 
людство. Виникають поодинокі "міжнародні співтовариства"; вони володіють сильним європоцентрист-
ським відбитком, у їх числі всього декілька неєвропейських суспільств, вони спілкуються через інсти-
тути національної держави. 

Фаза IV: Фаза боротьби за гегемонію. Тривала з середини 1920-х років до кінця 1960-х років. 
Ця фаза характеризується суперечками та війнами за крихкі важелі впливу на домінуючий процес 
глобалізації (Друга світова війна), суперечливими концепціями сучасності та згодом холодною війною і 
кристалізацією Третього Світу. 

Фаза V: Фаза невизначеності. Тривала з кінця 1960-х років до початку 1990-х років. Ця фаза ві-
дображає підвищення глобальної свідомості (висадки на Місяць) в 1960-х роках і акцентуацію "пост-
матеріалістичних" цінностей. Із закінченням холодної війни і розпадом Східного блоку одна форма 
процесу глобалізації, схоже, переважила, а саме капіталістична система господарювання [8, 65-71]. 

Як зрозуміло з вищезазначеної хронологічної структури, на думку Робертсона, станом на се-
редину ХХ століття (IV-V фаза) співіснували дві системи взаємодії локального та глобального, пред-
ставлені Західним та Східним блоками. У ході економічної та холодної війни переможцями, вочевидь, 
стали перші, що й призвело до диктатури капіталістичної системи розвитку глобалізації, у якій не-
від’ємну роль грає локалізація західної культури на теренах постсоціалістичних держав та країн тре-
тього світу. В цих твердженнях Робертсон демонструє двобічність явища глокалізації, що не просто 
підводить усі соціальні структури під еталон – сама структура деформується в процесу локалізації. 

Інший відомий соціолог, експерт в сфері глобалістики З. Бауман трансформує поняття глокалі-
зації, запропоноване Робертсоном, виділяючи в першу чергу його негативний вплив на незахищені 
верстви населення Землі. З. Бауман вважає, сучасна економічна глобалізація, без сумнівів, супрово-
джується політичним дробленням, і ці дві, на перший погляд, протилежні сили є одним взаємодопов-
нюючим цілим. "Інтеграція і роздробленість, глобалізація та територизація – це взаємодоповнюючі 
процеси. Точніше, це дві сторони одного процесу: процесу перерозподілу суверенітету, влади і свобо-
ди дій у світовому масштабі, каталізатором (але ні в якій мірі не причиною) якого став радикальний 
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стрибок у розвитку технологій, пов'язаних зі швидкістю. Збіг і переплетення синтезу та роздроблення, 
інтеграції та розпаду зовсім не є випадковим, і змінити цю ситуацію вже неможливо" [1, 126].  

Територизація характеризується розростанням політичної роздробленості, ростом незалежних 
територіальних утворень, які в епоху економічної уніфікації не є "палкою в колесі", а скоріше явищем, 
що закономірно викликане глобалізацією. Адже локальні утворення легше піддаються пристосуванню 
до економічних змін нового капіталізму, потребують менше пропагандистських ресурсів на адаптацію 
політичної системи. 

На думку З. Баумана, глокалізація це – синтез економіки та політики нашої епохи, де глобаль-
не – це економічне, а локальне – це політичне. "Поширення квазісуверенітетів, територіальний поділ і 
сегрегація ідентичностей, чому сприяє і перетворює на "нагальну необхідність" глобалізація ринків та 
інформації, зовсім не означає, що на арені з'явилася велика кількість різноманітних "рівних партнерів". 
Те, що для одних – результат вільного вибору, на інших обрушується як жорстокий удар долі. А оскі-
льки число цих "інших" неухильно зростає і вони все глибше занурюються у відчай, породжений без-
перспективністю їх існування, було б, мабуть, доцільніше говорити про процес "глокалізації" [1, 126]. 
Як зазначає З. Бауман, процес глокалізації утворює нові політичні суб’єкти, які в той же час підпада-
ють під загальну економічну залежність "диктатури ринку". В цій гегемонії формується нова стратифі-
кація суспільства, що торкається кожного окремого жителя планети. 

З. Бауман усвідомлює, що глобалізація не є утворенням спільних ініціатив чи плану дій, або ж 
управління, глобалізація – це наслідки усього того, що утворюється в процесі поляризації ресурсі та 
розгортання капіталізму. "Найглибший зміст ідеї глобалізації – це невизначений, некерований і самостій-
ний характер всього, що відбувається у світі; відсутність центру, пульта управління, ради директорів або 
головної контори. Глобалізація – просто інша назва "нового світового безладу" [1, 131]. Постмодернізм у 
значній мірі відображає сутність сучасної епохи. Не дарма великий німецький філософ Г.-В.-Ф. Гегель 
стверджував, що філософія – це епоха, схоплена в думці. Постмодерн пропонує реконструювати логоцент-
ризм модерну, що по суті уже відбулося в рамках світової економіки та, як наслідок, політичній самостій-
ності більшості держав теперішнього часу. 

Розуміння цілісності світу можливе лише у діалектичному протиставлені його окремих частин, 
як це було у час холодної війни. Людство усвідомлювало значення кожної території як важеля в боро-
тьбі двох протилежних сторін. На даному етапі світ став однорідним, а отже, і багатозначним, більше 
немає авторитетів або ж антиавторитерів, від імені яких можна було б продиктувати цінності та крите-
рії справедливого. "До краху комуністичного блоку випадкова, хаотична і примхлива сутність міжнаро-
дної обстановки просто закривалася повсякденним, поглинаючим всю енергію і думки відтворенням 
балансу сил між світовими державами. Поділяючи світ, силова політика створювала образ цілісності. 
Наш спільний світ скріплювався тим, що кожен куточок землі мав своє значення в "глобальному по-
рядку" – тобто в конфлікті "двох таборів" і ретельно зберігався, хоча і на незмінно крихкій рівновазі між 
ними" [1, 132]. Після падіння СРСР світ набуває ознак броунівського руху, кількість суб’єктів впливу 
множиться колосально. "Без Великого розколу світ вже не виглядає цілісним; скоріше він схожий на 
поле діяльності розрізнених і різнокаліберних сил, що входять в зіткнення в найнесподіваніших місцях 
і набирають інерцію, яку ніхто не знає, як зупинити" [1, 133]. 

Інший визначний дослідник поняття "глокалізація" У. Бек доповнює та розширює тези своїх по-
передників, розповсюджуючи сферу виникнення та впливу цього феномена не лише на економічну, а 
й на соціальну та культурну сфери людського буття. "Глобальну культуру" слід розглядати не статич-
но, а тільки як випадковий і діалектичний процес (незведених до зовні однозначної логіки капіталу в 
рамках економічної науки) – за зразком "глокалізації", який дозволяє сприймати і розшифровувати су-
перечливі елементи в їх єдності" [2, 87]. Незважаючи на беззаперечну роль мобільності капіталу в 
структурі становлення глобалізації, все ж мають місце безліч інших факторів розвитку, що підтриму-
ють децентралізацію та поширення однорідної уніфікації. 

У. Бек наголошує на доцільності визнання самобутнього статусу культурної глобалізації, яка у зна-
чній мірі є окремим від економічного проявом світового соціального тяжіння. "Глокальний світ неважко 
уявити собі як світ, що розпадається на конфлікти. Бачення "війни культур" у відомому сенсі виникає ще в 
дитячому віці (з усією притаманною цьому баченню схильністю до жахів). Бо глокалізація означає ще й те, 
що конфлікт (все ще передбачає наявність мінімального рівня інтеграції) замінюється "дисфліктом" і т. д. 
Треба пам'ятати про можливий розкол світу в результаті втрати в майбутньому купівельної спроможності 
більшості населення, тобто про бразилізацію світу" [2, 88]. Німецький соціолог підхопив ідею Баумана про 
локалізацію бідності та розвинув її причинний склад через теорію "капіталізму без праці", де трудові ресур-
си поступово стають лишніми, а капітал усе більше поляризується в руках меншості. 

Головною проблемою сучасності Бек вважає те, що позитивно глобалізованими є лише багата 
меншість населення Землі, яка в сутності вже стала космополітичною, тоді як бідна меншість локалі-
зована національною державою та ресурсами існування. "Звідси випливає центральна проблема гло-
калізації, на яку вказує З. Бауман: бідні і багаті вже не сидять за загальним столом (для переговорів) 
національної держави. Чому ті, хто виграє від глобалізації (якщо припустити, що вони мучаться доко-
рами сумління), зобов'язані обсипати з свого соціального рогу достатку саме багаті країни Європи? 
Чому б не підтримувати демократичні організації та організації самодопомоги в Африці і Південній 
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Америці? Подібно до бідності і прибутків милосердя також стає глобальним. Якщо citoyen (громадя-
нин) ще затиснутий рамками національної держави, то буржуа вже діє як космополіт; це означає, що, 
якщо в його душі ворухнуться демократичні спонукання, дії його вже не повинні підкорятися імперати-
вів національної лояльності" [2, 95]. Саме на цьому ґрунті і виникає необхідність утворення "глобаль-
ної справедливості", яка визнає необхідність пошуку альтернатив існуючому стану речей. 

Отже, в рамках цього невеликого дослідження нами була проаналізована сутність взаємодії 
факторів локального та глобального в структурі глобалізаційних процесів. Базуючись на головних тео-
ретиках глобалістики, ми виокремили специфічний науковий розвиток цієї проблеми. Звернувшись до 
праць засновника теорії глокалізації Р. Робертсона, ми продемонстрували як локальне набуває вто-
ринних ознак глобального, зберігаючи свої відмінності, акцентуючи цю трансформацію через присто-
сування "екзотичних" продуктів, послуг, інформації, систем управління тощо. Нами було виділено п’ять 
фаз розвитку глобалізації, які історично відображають зміну статусу людства, національної держави та 
громадянина відповідно до окремих хронологічних змін в економіці. 

Використавши науковий досвід З. Баумана, ми поглибили наше уявлення про єдність локального 
та глобального в сучасному постіндустріальному суспільстві. Глобалізація в цьому випадку постає як 
синтез економіки та політики нашої епохи, де глобальне – це економічне, а локальне – це політичне.  

Нами було підкреслено багатогранність факторів глокалізації завдяки теоретичним напрацю-
ванням німецького соціолога У. Бека. Ми довели доцільність визнання самобутнього статусу культур-
ної глобалізації, яка у значній мірі є окремим від економічного сектора проявом світового соціального 
тяжіння. Незважаючи на беззаперечну роль мобільності капіталу в структурі становлення глобалізації, 
все ж мають місце безліч інших факторів розвитку, що підтримують децентралізацію та поширення 
однорідної уніфікації. 

Глобалізація як діалектичний процес розвитку суспільства не може розглядатися односторон-
ньо, тобто не лише як явище повсюдного об’єднання людства та експансії капіталізму, а й як процес 
локалізації конфліктів та бідності, що закономірно супроводжує постіндустріальне суспільство. 
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УКРАЇНА І МІЖНАРОДНЕ КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
У статті зроблено спробу розкрити сутність пріоритетів держави, пов’язаних із розширенням участі Украї-

ни в європейському та світовому культурному співробітництві, з інтеграцією української культури у світовий куль-
турний простір. Проаналізовано сучасний стан та перспективи міжнародного співробітництва, що сприяє запро-
вадженню нових підходів до управління у галузі культури України. 

Ключові слова: українська культура, світовий культурний простір, міжнародне культурне співробітництво.  
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Украина и международное культурное сотрудничество 
В статье предпринята попытка раскрыть сущность приоритетов государства, связанных с расширением 

участия Украины в европейском и мировом культурном сотрудничестве, с интеграцией украинской культуры в 
мировое культурное пространство. Проанализировано современное состояние и перспективы международного 
сотрудничества, которое способствует внедрению новых подходов к управлению в области культуры Украины. 

Ключевые слова: украинская культура, мировое культурное пространство, международное культурное 
сотрудничество. 
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Ukraine and the International Cultural Cooperation 
In this article the attempt to expose the essence of the strategic priorities of the state connected with the 

expansion of the participation of the Ukraine in the European and the world cultural cooperation, with the integration of 
the Ukrainian culture into the world cultural area is undertaken. The analysis of the modern state and prospects of the 
international cooperation which is instrumental in introduction of the new going near a management in area of the 
Ukrainian cultural area is done. 

The main goal of the research is a searching of a new perspective in the conceptualization of the state strategic 
priorities concerning the enlargement of the participation of Ukraine in the European and international cultural cooperation. 

One of the priorities of state cultural policy is to expand the participation of Ukraine in the European and 
international cultural cooperation. The positive trend has become the facilitation of the cooperation between Ukraine and 
various international institutions through international agreements, international programs and projects, as the cultural 
organizations and public authorities. 

It is stated that the implementation of Ukraine participation in European and international cultural cooperation is 
possible under conditions of active politically significant cultural initiatives of an international character; initiation activities 
with Ukrainian art group exhibition of Ukrainian art festivals Ukrainian cinema abroad, etc. Particularly, Ukraine's 
participation in the program of UNESCO, accessing to the intellectual capacity of borrowing and useful experience, 
possibility of the using of material resources for the state of international action along the lines of UNESCO, offers 
opportunities for domestic cultural professionals to participate in international events, receive grants, scholarships, 
scientific and technical information, consultation. The most important part of the international cooperation of Ukraine in 
cultural sphere is the active cooperation with the European Union according the agreement on association. 

Among other areas of international cultural cooperation between Ukraine we have such as the following: forming 
capability of the system of cultural cooperation between Ukraine and foreign countries by joining the international agreements 
and direct connections between cultural and art institutions in other countries; participation in international and 
intergovernmental organizations; active penetration of Ukrainian cultural and artistic environment in world culture; state support 
for the implementation of the most significant cultural initiatives of an international character; the promotion of the participation 
of Ukraine in international exhibitions and competitions; cultural and artistic activities in areas where Ukrainian; assistance the 
cultural and information centers as part of diplomatic missions of Ukraine; the creation of a database of lost and illegally moved 
from Ukraine cultural values, work on their return; providing cultural cooperation with foreign Ukrainians. 

The international cultural cooperation, which is one of the important directions of the Ministry of Culture of 
Ukraine, its international activity corresponded to the direction of state foreign policy of Ukraine and implemented within 
the law are analyzed. To fulfill these tasks needed the formation and development of the international legal framework in 
the field of culture, planning and coordination of activities with the implementation of international agreements; and 
organization of international events in Ukraine and abroad, ensuring the participation of Ukraine in the projects and 
programs of international organizations; participation in international communication events (conferences, seminars, 
round tables); the supporting of international bilateral commissions; promoted a positive image of Ukraine in abroad.  

The process of Ukraine joining several international agreements, stages of the project "Intercultural cities: 
governance and policies for various communities," the initiatives of the EU "Eastern Partnership" are analyzed. 

One of the important issues of international cultural cooperation is defined as the involving of Ukrainian culture 
to the world cultural space. It is stated that the new political and socio-cultural reality intensified and diversified ways of 
integrating Ukraine into the global cultural space, provided a presentation of Ukrainian culture and art as separate, 
independent events, allow Ukrainian artists to write their own creative achievements in the modern world artistic process, 
gained a qualification to the World art-thought and recognition of ordinary viewers. 

Keywords: Ukrainian culture, international cultural area, international cultural cooperation. 
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Актуальність проблеми детермінована початком демократичних перетворень в Україні, коли 
відкрились перспективи самостійно розвивати шляхи інтеграції у світовий культурний простір. Саме за 
роки незалежності почала активно здійснюватися зовнішня культурна політика, були розроблені нор-
мативно-правові засади міжнародної культурної взаємодії, укладені численні угоди із зарубіжними кра-
їнами та міжнародними організаціями, а також сформований механізм їх реалізації. На відміну від 
усталеної в колишньому СРСР авторитарно-бюрократичної системи міжнародного культурного спів-
робітництва відбувається процес її трансформації у нову систему, яка ґрунтується на загальнолюдсь-
ких цінностях та національних інтересах.  

Об’єктом дослідження виступає сучасна практика національної державної культурної політики. 
Предмет дослідження – міжнародний аспект національної державної культурної політики. 

Проблематика набула віддзеркалення у працях В. Андрущенка, О. Антонюка, С. Безклубенка, 
Ю. Богуцького, О. Гриценка, І. Дзюби, В. Дудника, В. Ковальського, А. Колодій, А. Монової, В. Лісового, 
В. Нікітіна, Л. Новохатька, С. Пахлової, В. Рожка, В. Скуратівського, В. Трощинського, С. Чукут та ін.  

Мета дослідження. Автор статті знаходить свій ракурс у концептуалізації стратегічних пріори-
тетів держави, пов’язаних із розширенням участі України в європейському та світовому культурному 
співробітництві. 

Одним із пріоритетів державної культурної політики є розширення участі України в європейсь-
кому та світовому культурному співробітництві. У такому контексті ст. 33 Закону України "Про культу-
ру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI, наголошуючи на державному сприянні міжнародному культурному 
співробітництву, відзначає, що "заклади культури незалежно від підпорядкування, форми власності та 
організаційно-правової форми, професійні творчі працівники, окремі громадяни мають право само-
стійно укладати договори (контракти) з іноземними фізичними та юридичними особами про форми 
співробітництва у сфері культури, брати участь у роботі відповідних міжнародних організацій та фондів, 
провадити зовнішньоекономічну діяльність у сфері культури відповідно до законодавства" [1].  

Україна є членом таких міжнародних організацій, як Рада Європи, ЮНЕСКО, СНД, ОЧЕС, 
ГУАМ, ОБСЄ тощо, а також учасницею різних міжнародних проектів, реалізація яких сприяє розбудові 
міжнародних контактів на різних рівнях та в різних галузях культури. Позитивною тенденцією стало 
посилення співробітництва України з різними міжнародними інституціями, зокрема через міжнародні 
договори та міжнародні програми і проекти, в яких беруть участь як організації культури, так і державні 
органи влади. Реалізація участі України в європейському та світовому культурному співробітництві 
можлива також за умов активного здійснення політично значущих культурних ініціатив міжнародного 
характеру; ініціювання за кордоном заходів за участю українських мистецьких колективів, виставок 
українського мистецтва, фестивалів українського кіно, круглих столів. Зокрема, участь України у про-
грамній діяльності ЮНЕСКО, крім доступу до інтелектуального потенціалу організації та запозичення 
корисного досвіду, дає можливість використовувати матеріальний ресурс для проведення в державі 
міжнародних заходів по лінії ЮНЕСКО, відкриває можливості вітчизняним фахівцям у галузі культури 
брати участь у міжнародних заходах, отримувати гранти, стипендії, науково-технічну інформацію, кон-
сультативну допомогу. Така співпраця важлива не лише для розвитку міжнародного співробітництва, а 
й для підтримки професійного рівня вітчизняної гуманітарної сфери. Провідною постійно діючою та 
координуючою інституцією України з таких питань є Національна комісія у справах ЮНЕСКО як спеці-
алізована установа ООН, міжвідомчий орган при Міністерства закордонних справ України, створений 
Указом Президента України від 26.03.1996 р.  

Найважливішою складовою міжнародного співробітництва України у сфері культури є й актив-
на співпраця із Європейським Союзом у рамках досягнутих домовленостей про асоціацію. Метою по-
жвавлення співробітництва України з ЄС у культурному секторі є не лише налагодження культурних 
обмінів та діалогу, а й зміна системи й підходів до управління у цій галузі, які б базувались на засадах 
демократії, визнання культурних прав і свобод. 

Розвиваючи міжнародне культурне співробітництво, Україна, її політичні інститути передусім 
спрямовують свою діяльність на адаптування національного законодавства до відповідних міжнарод-
них правових документів у культурній сфері. Серед інших напрямів міжнародного культурного співро-
бітництва України основними є такі: формування дієздатності системи культурного співробітництва 
України із зарубіжними країнами шляхом укладання міжнародних договорів та прямих зв’язків між 
культурно-мистецькими установами інших країн; участь у роботі міжнародних та міждержавних органі-
зацій; активне проникнення українського культурно-мистецького середовища у світове культурне жит-
тя; надання державної підтримки реалізації найбільш значущих культурних ініціатив міжнародного ха-
рактеру; сприяння участі представників України у міжнародних виставках і конкурсах; проведення 
культурно-мистецьких заходів у місцях компактного проживання українців; сприяння роботі культурно-
інформаційних центрів у складі дипломатичних установ України; завершення створення бази даних 
про втрачені та незаконно переміщені з України культурні цінності, роботу з їх повернення; забезпе-
чення культурної співпраці із закордонним українством.  

Для усвідомлення європейського досвіду побудови культурної політики важливим є розкриття 
основних правових підстав для здійснення врядування (управління) у галузі культури в Європейському 
Союзі. Так, сьогодні діяльність Європейського Союзу у сфері культури регулюється ст. 167 Розділу 
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"Культура" Договору про функціонування Європейського Союзу, більш відомого як "Лісабонський до-
говір". Відповідно до цього договору Європейський Союз доповнює культурну політику держав-членів 
у різних напрямах, наприклад, збереження європейської культурної спадщини, налагодження співробі-
тництва між культурними інституціями різних країн, а також сприяння посиленню творчої роботи [3]. 
Договір про ЄС надає велике значення культурі. Так, Союз має поважати своє культурне та мовне 
розмаїття й забезпечувати захист і подальше збагачення культурної спадщини Європи (Ст. 3 Консолі-
дованої версії Договору про ЄС). Крім того Договір про ЄС визначає сфери компетенції Союзу у секторі 
культури, зокрема вживати дії для підтримки, координації та доповнень дій держав-членів у сфері куль-
тури. Це означає, що у ЄС відсутня спільна політика у сфері культури, оскільки вона належить безпосе-
редньо до компетенції держав-членів. Разом з тим Договір про ЄС встановлює принципи для реалізації 
культурної політики в ЄС, що включає зміст та процедуру прийняття рішень у цій сфері. Зокрема, у До-
говорі про ЄС наголошується на важливості заохочення держав-членів до співпраці у різних секторах 
культури як в середині ЄС, так і з третіми країнами (до яких відносяться усі країни, які не є державами-
членами або кандидатами на вступ) та міжнародними організаціями, зокрема з Радою Європи [3]. 

Важливого значення для гарантування культурних прав набуває також "Хартія основополож-
них прав Європейського Союзу", дотримання принципів і свобод якої є обов’язковими для Союзу згід-
но з Договором про ЄС. Так, Хартія визначає, що мистецтво та наукові дослідження не можуть обме-
жуватись, а ЄС має поважати культуру, релігії та мовне різноманіття [4].  

Механізмом реалізації завдань і цілей Європейського Союзу у сфері культури є запровадження 
Європейським Союзом відповідних програм. Так, після набрання чинності Маастрихтського договору 
(1993), Європейський Союз започаткував надання грантів у секторі культури через Європейський Соціаль-
ний Фонд, Європейський Фонд Регіонального розвитку. Пріоритетними напрямами підтримки культурної 
діяльності стали заходи щодо збереження культурної спадщини, розвитку мистецтва і літератури тощо. 

Європейською Комісією з 2013 р. реалізовувалася програма "Культура", яка сприяла міждер-
жавному руху культурних продуктів, працівників культури та налагодженню міжкультурного діалогу. У 
рамках програми здійснювалися й спільні із Радою Європи регіональні проекти – "Київська ініціатива" 
та "Інтеркультурні міста", ініціатором та учасницею яких стала Україна. Зокрема, програма "Київська 
ініціатива", що реалізується разом з країнами-партнерами (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, 
Молдова), віддзеркалює питання культури, спадщини, захисту навколишнього середовища та місто-
будування в їхньому взаємозв’язку, а також сприяє формуванню міжсекторного підходу до управління 
культурою та культурною спадщиною за допомогою багатостороннього регіонального співробітництва. 
Програмою з цією метою передбачені щорічні семінари за участю міжнародних експертів з питань фо-
рмування культурної політики на регіональному та місцевому рівнях, а також налагодження культурно-
го партнерства, учасниками яких є як представники державного сектору, так і місцевих громад [9]. 

З метою налагодження діалогу ЄС зі східними партнерами та посилення регіонального культу-
рного співробітництва Європейською Комісією запроваджено "Культурну програму Східного Партнерс-
тва на 2011–2014 роки" (Eastern Partnership Cultural Programme). Учасниками цієї програми є Азербай-
джан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Завданнями Програми є надання технічної 
підтримки органам культури у здійсненні реформування культурної політики та удосконалення законо-
давчої бази; здійснення підтримки у підвищенні публічного доступу до культурних ресурсів, посиленні 
культурного співробітництва й обмінів на різних рівнях, збереженні та поширенні культурної спадщини, 
запровадженні стратегічного менеджменту в галузі культури тощо. Важливо зазначити, що "Культурна 
програма" зосереджує увагу на посиленні діалогу між державою і громадськістю, а також участі мініс-
терств культури у її реалізації [9]. 

Міжнародне культурне співробітництво є одним із важливих напрямків роботи Міністерства 
культури України. Міжнародна діяльність Міністерства відповідає напрямкам державної зовнішньої 
політики України і реалізується в рамках чинного законодавства. Мінкультури України забезпечує ви-
конання таких головних завдань у міжнародній сфері: активізація процесу євроінтеграції України; під-
тримка і розвиток міжкультурного співробітництва; участь України в міжнародних організаціях; поши-
рення присутності України у міжнародному культурному просторі та покращення міжнародного іміджу 
України; відзначення 200-річчя від дня народження Т. Шевченка [12, с. 95]. 

На виконання цих завдань здійснювалося формування і розвиток міжнародної нормативно-
правової бази у сфері культури, планування та координація заходів з реалізації міжнародних догово-
рів; організація та проведення міжнародних заходів в Україні та за кордоном, забезпечення участі 
України у проектах та програмах міжнародних організацій; участь у міжнародних комунікативних захо-
дах (конференціях, семінарах, круглих столах); забезпечення роботи міжнародних двосторонніх комі-
сій; сприяння формуванню позитивного іміджу України за кордоном. Мінкультури України проводить 
значну роботу з розроблення, укладання та виконання двосторонніх договорів у сфері культури. Так, 
на сьогоднішній день вже існує договірна база культурного співробітництва із 55 державами (близько 
82 чинних двосторонніх договорів) [12, 95]. Ці угоди визначають напрямки та принципи співпраці у 
культурно-мистецькій сфері. Залежно від оперативних потреб на короткотерміновий термін уклада-
ються протоколи, плани дій, програми співробітництва, що мають на меті поглиблення співпраці в пе-
вній конкретній галузі культури. 
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У 2013 р. було підписано Програми співробітництва між Міністерством культури України і Міні-
стерствами культури Республіки Вірменія, Республіки Сербія та Китайської Народної Республіки, а 
також Протоколи намірів щодо спільного відзначення 200-річчя від дня народження Т. Шевченка в ра-
мках проведення у 2014 р. Днів культури України в Казахстані та у Литовській Республіці. У процесі 
опрацювання перебуває ще 8 міжурядових угод (з урядами Австрії, Алжиру, Об’єднаних Арабських 
Еміратів, Італії, Катару, Кувейту, Мальти, Шрі-Ланки) та 7 міжвідомчих договорів (з відповідними уста-
новами Білорусі, Грузії, Киргизії, Кіпру, Куби, Мексики, Румунії) [12, 95]. Мінкультури України виступає 
координатором 9 міжнародних комісій (підкомісій, комітетів) – про співпрацю між Україною та КНР, 
Польщею, ФРН, Росією, Румунією, Словацькою Республікою, Угорщиною [12, 99].  

Триває процес приєднання України до низки міжнародних договорів. Забезпечено набуття 
чинності для України Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспіль-
ства (Закон України "Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спад-
щини для суспільства" від 19.09.2013 р.) та приєднання України до Угоди про Раду з гуманітарного 
співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 2006 р. (Указ Президента Украї-
ни від 19.06.2013 р.). Розпочато процес приєднання України до Договору про створення Міждержавно-
го фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД та рішення Ради глав держав СНД про 
Міждержавну програму "Культурні столиці Співдружності" [12, 95–96]. 

У форматі регіональної програми Ради Європи "Київська ініціатива", включеної до Плану дій 
Ради Європи для України на 2011–2014 pp. в рамках головування України в Комітеті Міністрів Ради Єв-
ропи 26–27 травня 2011 р. відбулася Ялтинська конференція "Київська ініціатива" і "Східне партнерство" 
– співробітництво та взаємодія". Це спільний захід Міністерства культури України та Секретаріату Ради 
Європи, який мав на меті підкреслити роль культурної спадщини, як засобу сприяння міжкультурному 
діалогу, соціальній згуртованості, соціально-економічному розвитку місцевих громад, регіональному 
співробітництву та партнерству. В форматі роботи конференції відбулася презентація української версії 
"Білої книги з міжкультурного діалогу", а також обмін думками щодо практичного втілення її основних 
положень шляхом реалізації низки програм та проектів, зокрема через міжнародний проект "Інтеркуль-
турні міста" [10, 69–70]. Починаючи з травня 2014 р., передбачена реалізація спільного проекту Ради 
Європи та Європейської Комісії "Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадами" (проект 
COMUS). Метою проекту COMUS є сприяння національним і місцевим органам влади у здійсненні стра-
тегічного оновлення та забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку малих і середніх історич-
них міст та околиць шляхом реабілітації та розширення можливостей використання об'єктів культурної 
спадщини. У жовтні 2013 р. у Німеччині (м. Регенсбург) відбулася попередня зустріч з нагоди презентації 
майбутнього спільного проекту, участь у якій взяв представник Міністерства культури України [12, 98]. 

Відповідно до Плану дій Ради Європи для України на 2008–2011 pp., у партнерстві з Центром 
розвитку "Демократія через культуру" Мінкультури України здійснювало реалізацію проекту "Інтерку-
льтурні міста: управління та політика щодо різних громад". Цей проект здійснюється у співпраці з те-
риторіальною громадою міста Мелітополь, в якому мешкають представники майже 100 національнос-
тей, І має на меті розроблення моделі міської модернізації та збільшення потенціалу міста в сфері 
розвитку, інвестицій та туризму за допомогою інноваційних інтеркультурних проектів. Пілотна фаза 
програми "Інтеркультурні міста: управління та політика щодо різних громад" завершилася випуском 
посібника "Міжкультурні міста. До моделі Інтеркультурної інтеграції", в якому розглянуто новий підхід 
до формування політики місцевого розвитку та проаналізовано показники міст-учасників, зокрема, 
українського міста Мелітополь. Мелітополь став єдиним українським учасником пілотного проекту Ра-
ди Європи "Інтеркультурні міста" поряд із містами Великобританії, Німеччини, Італії, Швейцарії, Норве-
гії, Голландії, Польщі, Сербії, Росії, Греції, Франції [10, 69]. 

З 2011 р. розпочалася нова стадія втілення програми, розрахована на 2011–2014 pp. Європей-
ська мережа інтеркультурних міст розширилася до 21 учасника, охопивши територію від Дубліна до 
Іжевська. На сьогодні створено національні мережі міст Італії, України та Іспанії. Українська платфор-
ма інтеркультурних міст була офіційно створена шляхом підписання Меморандуму під час міжнарод-
ного семінару "Інтеркультурні міста: управління та політика щодо різних громад", що відбувався 29–30 
березня 2011 р. в Києві. У роботі семінару взяли участь представники Італії, Росії, Киргизії, Азербай-
джану, Вірменії та малих міст України. Кожен з них поділився своїм унікальним досвідом участі націо-
нальних громад, окремих громадян та органів місцевої влади у формуванні національної політики сво-
їх міст. Для забезпечення виконання даного Меморандуму сторони домовились створити Робочу 
групу, яка збиратиметься не рідше ніж двічі на рік в одному із міст-учасників платформи, запрошуючи 
на ці зібрання партнерів та експертів з Ради Європи та ЄС. Координатором дій з виконання цього Ме-
морандуму є Центр розвитку "Демократія через культуру". 8–9 вересня 2011 р. міста-учасники україн-
ської мережі провели робочу та інформаційну зустріч в м. Южне (Одеська обл.), на якій було ухвалено 
план дій на наступний рік, презентовано сайт www.mode!21 .in.ua, присвячений переважно цій програ-
мі, проаналізовано діяльність партнерських мереж в Італії та Іспанії [10, 69–70]. 

У червні 2012 р. у рамках проекту Ради Європи та Європейського Союзу "Інтеркультурні міста" 
в місті Луцьк проходив "Перший Форум інтеркультурних міст: Українська платформа змін". У заході 
взяли участь представники восьми міст України: Києва, Івано-Франківська, Житомира, Мелітополя, 
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Хмельницького, Вінниці, Южного, Прилук, а також гості з європейських міст Любліна, Торуня, Жешува 
та Лісабона [11, 75]. 

Крім того, з метою виконання головних цілей і завдань ініціативи ЄС "Східне партнерство" у 
2012–2013 рр. була здійснена низка заходів: Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
було зареєстровано проект "Бюро моніторингу та Інституційного розвитку програми Східного партнер-
ства з питань культури" (RMCB Unit), бюджет якого становить 2 998 800 євро; організовані міжнародні 
семінари та конференції в Києві, Брюселі, Тбілісі і т. ін. [11, 75–76]. 

У жовтні 2013 р. в Україні було проведено Регіональний семінар з практичної імплементації 
"Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження", при-
свячений питанням імплементації у країнах Східного Партнерства, участь у якому взяли представники 
Європейської Комісії, ЮНЕСКО, Ради Європи, міністерств з питань культури та з питань закордонних 
справ, інших державних і недержавних інституцій країн Східного Партнерства, а також держав-членів 
ЄС, зокрема Литви, Німеччини, Австрії, Румунії, Болгарії. Упродовж 2013 року також відбувалась акти-
вна співпраця з Бюро моніторингу та інституційного розвитку програми Східного партнерства "Культу-
ра" у рамках циклу семінарів з обміну досвідом у сфері культурної політики, що відбувались у м. Ки-
шинів (Молдова), м. Горі (Грузія), м. Алушта (Україна) [12, 96–97]. 

Одним із важливих питань міжнародного культурного співробітництва є залучення української 
культури до світового культурного простору. У такому ракурсі важливим напрямом роботи Мінкультури 
України є організація і проведення Днів культури за кордоном, а також концертів, виставок, майстер-
класів тощо. Скажімо, у 2011 р. була забезпечена участь представників України у таких важливих між-
народних культурних заходах, як 54-а Венеційська бієнале (Італія), пісенний фестиваль "Слов’янський 
базар у Вітебську" (Білорусь), міждержавна виставка, присвячена 20-річчю СНД у Москві (Росія). Від-
булися Дні культури України у Білорусі, Туркменістані, Ізраїлі. Македонії. В Україні проведено Дні куль-
тури Вірменії, В'єтнаму, Ізраїлю та Китаю. У травня 2011 р. в Республіці Польща (м. Познань, м. Лєш-
но) відбувся IV Фестиваль культури "Українська весна". участь у якому, зокрема, брав Муніципальний 
камерний хор "Київ". У рамках головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи у жовтня 2011 р. 
у концертному залі "Швейцер" Палацу музики та конгресів, м. Страсбург (Франція) відбувся концерт за 
участю камерного оркестру "Академія" Львівської Національної музичної академії ім. М. Лисенка, а у 
листопаді – урочисте відкриття фотовиставки "Києво-Печерська Лавра – Святиня України" та презен-
тація факсимільного видання Пересопницького Євангелія і т. ін. [10, 70–71]. 

У 2012 р. загалом було погоджено 148 виїздів за кордон творчих колективів та окремих вико-
навців, які працюють у підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Мі-
ністерства культури України Крім того, в Україні проведено дні культури Азербайджану, Македонії, 
Туркменистану, а дні культури України – у Вірменії і Таджикистані тощо [11, 78–79].  

Серед культурно-мистецьких акцій, проведених Мінкультури України в 2013 р. і покликаних 
сприяти підвищенню ступеню привабливості України на світовій культурній арені, варто відзначити: 
Серед концерт, присвячений річниці з дня народження Т. Шевченка в Національному культурному 
центрі України у Москві, у 55-й Міжнародній виставці сучасного мистецтва "Венеційська бієнале", дні 
культури України в Туркменістані (м. Ашгабат), Ліванській Республіці (м. Бейрут), Азербайджані (м. 
Баку), Таджикистан (м. Душанбе), Ізраїлі (мм. Кармель, Хайфа, Ащод, Беер-Шева), у Турції (мм. Анка-
ра, Ескішехір); дні азербайджанської музики та дні культури Казахстану в Україні [12, 96]. 

Центральною у міжнародній культурній політиці 2014 р. стала реалізація плану заходів з відзна-
чення 200-річчя від дня народження Т. Шевченка. Стратегічними пріоритетами у сфері міжнародного куль-
турного співробітництва України найближчим часом стане: популяризація України як місця проведення 
міжнародних мистецьких заходів; залучення іноземних інвестицій у проекти в галузі культури; сприяння 
отриманню технічної і фінансової допомоги від міжнародних та європейських інституцій; заохочення інозе-
мних митців і мистецьких структур до реалізації двосторонніх заходів на території України тощо. 

Отже, нова політична і соціокультурна реальність активізувала та урізноманітнила шляхи інтеграції 
України у світовий культурний простір, забезпечила презентацію української культури та мистецтва як 
самостійного, самобутнього явища, дозволила українським митцям вписати власний творчий доробок 
у сучасний світовий художній процес, отримати кваліфікаційну оцінку світової мистецтвознавчої думки 
і визнання рядових глядачів. 
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ПРАВОВЕ СУСПІЛЬСТВО 
ЯК МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ 

 
Розкрито сутність, специфіку та роль правового суспільства як ідеалу суспільного розвитку. Визначають-

ся умови та можливість практичної реалізації правового суспільства. Доводиться, що ідеал правового суспільства 
є історично мінливою моделлю суспільної ідеології, орієнтиром належного і метою розвитку правової культури, 
що має розумітися як нескінчений поступовий процес поліпшення суспільного устрою шляхом утвердження прав 
людини та верховенства права. 

Ключові слова: правове суспільство, правовий ідеал, суспільний ідеал, справедливість, верховенство 
права, суб’єкт права. 
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Правовое общество как возможность реализации социального идеала 
Раскрывается сущность, специфика и роль правового общества как идеала общественного развития. 

Определяются условия и возможность практической реализации правового общества. Доказывается, что идеал 
правового общества является исторически изменчивой моделью общественной идеологии, ориентиром должного 
и целью развития правовой культуры, что следует понимать как бесконечный постепенный процесс улучшения 
общественного устройства путем утверждению прав человека и верховенства права. 

Ключевые слова: правовое общество, правовой идеал, общественный идеал, справедливость, верхо-
венство права, субъект права. 
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The law society as a possibility of social ideal realization 
Determining the values embodied in the social ideal is one of the most important conditions for social 

development. Social ideals reflect the contradictions of reality and its dissatisfied needs. Social conflicts are solved by 
using the concept of an ideal social order, while the absence of the regulatory ideal of social ideas leads to unsystematic 
actions of social actors. One of the main causes of the crisis in Ukraine is the lack of social ideology and general 
definition of long-term goals of society. Ukrainian society needs a national idea, a key element of which is the idea of the ideal 
form of society, the state and law. Therefore the problem of law society as a social and cultural ideal is issue of the day. 

The discussion of law society as a social ideal is insufficient in philosophical and law studies. Some premises for 
the philosophical discourse of law society can be found in the writings of V. Nersesyants, E. Soloviev, A.Garnik, S. 
Maximov, M. Tsimbalyuk, Y. Kalinowski, V. Andrushchenko. The analysis of scientific sources and publications indicates 
that problems of philosophical study of law society as a social ideal in its relation to the legal reality and the possibility of 
its realization in practice are not sufficiently explored. So, determining the terms and conditions for the exercise of the 
ideal of law society as a social ideal is the objective of this paper. 

Social ideals are required as the most important elements of the structure of consciousness and principles of 
reality’s development and conversion. The law ideal is a variety of social ideal. Social law ideal is an idea whose 
implementation is desirable and proper. The idea of it must be based on critical analysis and realism and indicate the 
actual ways to improve the existing legal order. The main theme of this doctrine should not be search of final social 
perfection, but indications of the actual ways and means by which any order can be improved. 

One of the present ideals of social development is to build the law society. It provides for the principle of the rule 
of law, and its conditions of existence are the main institutional and non institutional components. 

The institutional are a civil society and a legal state. Non-institutional – they are person as an autonomous and 
responsible legal entity, values of absolute human rights and justice. According to S. Maximov, the first condition for the 
improvement of law are non institutional conditions of formation law community. 

To solve the problem of implementing of law society we should refer to the concept of M. Alekseev. He said, the 
legal concept consists of three levels: the legal entity, the legal values and legal rights and responsibilities. 

The first step towards the ideal society is the improvement the subject of law, the ideals embodied in the life by 
real people. Accordingly, the level of their historical consciousness and method of social creativity must be very high. So 
perfect subject of law becomes spiritually mature personality with a well-developed sense of justice, so that it becomes 
possible existence of a "healthy" institutions of positive law, ethics legal statutes and actual perfect order. 

The second step to achieve the ideal is a statement of law values. The subject of law knows nature of law, 
critically assesses the value of existing law and realize value through the creation of institutions that embody legal 
values. Thus, we achieve a just rule of law, with reasonable rights and duties of its members. 

The implementation the law ideal is dialectical, it is always possible and at the same time never unattainable. 
Rule of law is realized gradually, any historical period is presented as a partially implemented social ideal. So law society 
does not provide existence of any empirical reality. It is unfinished movement toward the ideal, a gradual process of 
improving the social order through confirmation, protection and guarantee of human rights, justice and the rule of law, but 
not a achieving the final of perfect social life. But the idea of possibility to reach it in a particular society is compulsory. 

The ideal of law society is historically variable phenomenon of legal culture and the model of social ideology and 
it highly dependents on the socio-cultural and historical context of attempts to implement it. Approximation to the ideal of 
law society assumes agreement with moral demands and standards to the extent it is possible in a specific historical and 
cultural community space. It is particularly important be aware of it in the development of national law ideal for Ukraine. It 
has to consider the geopolitical, socio-economic, mental and historical conditions of the national cultural and legal 
traditions.  

Keywords: law society, ideal of law, social ideal, rule of law, law person. 
 
Як свідчить історичний досвід, однією з найважливіших умов суспільного розвитку є адекватне 

визначення та визнання цінностей суспільства, які втілюються у суспільному ідеалі. В самій природі 
людини передбачено прагнення до ідеалу, орієнтація на вищі цінності та нормативно-ціннісний зразок 
в його найвищий, найдосконалішій формі, завдяки чому відбувається процес вдосконалення людини і 
забезпечується діяльність суспільних інститутів. 

Однією з найважливіших причин кризи, яку переживає сьогодні Україна є відсутність суспільної 
ідеології, визначальної для основоположних і довгострокових цілей. Відмовившись від застарілих не-
життєздатних схем і догм, держава, на жаль, так і не змогла виробити чітку систему суспільних орієн-
тирів і перспектив розвитку суспільства. Водночас українське суспільство, яке знаходиться в стані по-
літичної трансформації, сьогодні як ніколи потребує загальнонаціональної ідеї, одним з основних 
елементів якої виступає уявлення про ідеальну форму держави і права. Такою ідеальною формою та 
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правильно орієнтуючим суспільним ідеалом дедалі частіше вважається правове суспільство. В силу цих 
причин проблема правового суспільства як суспільного та правового ідеалу є особливо актуальною. 

У пострадянській філософсько-правовій літературі обговорення теми правового суспільства як суспіль-
ного ідеалу не знайшло широкого розповсюдження. Проте певні передумови для формування філософсь-
кого дискурсу зазначеної проблематики можна відшукати. Так, проблема політико-правового ідеалу роз-
глядалася В.С. Нерсесянцем та Е.Ю. Соловйовим, в аспекті вивчення концепції правового ідеалу в творчій 
спадщині представників російського філософського лібералізму дана тематика вивчалася О.В. Гарніком, 
О.С. Глушковою, О.М. Літвіновим, В. Ю. Даренським, А. Г. Болебрухом та іншими. Дослідження правого 
суспільства відбувається в працях С. І. Максимова, М. М. Цимбалюка, Ю. Ю. Калиновського, В. П. Андру-
щенка. Але аналіз наукових джерел і публікацій з даної теми, незважаючи на певні розробки, свідчить, що 
концептуалізація правового суспільства залишається досить не визначеною. Так, недостатньо досліджені 
проблеми конструювання та філософського обґрунтування правового суспільства як суспільного ідеалу у 
його співвідношенні з правовою дійсністю, питання відображення ідеалу правового суспільства у правовій 
свідомості, можливості реалізації ідеалу правового суспільства на практиці. Визначення умов та можливості 
практичної реалізації ідеалу правового суспільства як суспільного ідеалу і є метою даної статті. 

Соціальні ідеали зазвичай розуміють як нормативно-ціннісний зразок належного у його найдо-
сконалішій формі [9, 241] Ще І. Кант зазначав, що "ідеали дають необхідне мірило розуму, який потре-
бує поняття того, що є у своєму роді досконало, щоб за ним оцінювати і вимірювати ступіть і недоліки 
недосконалого", і саме тому вони мають практичну силу як "регулятивні принципи і лежать в основі 
можливості досконалості певних учинків" [5, 346- 347]. Відсутність ідеалу регулюючої ідеї призводить 
до безсистемності дій соціальних суб’єктів, що порушує механізми ефективної діяльності як окремого 
індивіда, так і суспільства в цілому.  

Соціальні ідеали за своєю суттю відображають суперечності розвитку соціальної дійсності. У ви-
гляді таких ідеалів у свідомості людей завжди своєрідно відбивається суперечлива соціально-історична 
ситуація з назрілими, але не задоволеними громадськими потребами. Проте соціальні колізії знімаються 
за допомогою ідеальної конструкції суспільного устрою (будь то чи ідеальна держава Платона, чи "Утопія" 
Т. Мора, чи комуністичне суспільство або сучасні уявлення щодо ліберальної правової держави). 

Різновидом суспільного ідеалу є правовий ідеал, за допомогою якого люди створюють для се-
бе образи такої правової дійсності, в рамках якої соціальні протиріччя представляються подоланими, 
"знятими", а правова реальність постає "очищеною" від протиріч.  

Ще на початку ХХ ст. відомий російський філософ М.М. Алексєєв акцентував увагу на необхід-
ності розрізнення понять "суспільний ідеал", "політичний ідеал" і "правовий ідеал". Під суспільним іде-
алом він розумів досконалий суспільний лад, під політичним ідеалом – модель найліпшої політичної 
системи, а під правовим ідеалом – досконалий правовий порядок [1]. При цьому вчений справедливо 
підкреслював неможливість зведення усіх проявів суспільного життя до правових відносин, а тому за-
перечував ототожнення суспільного і правового ідеалу.  

Водночас підкреслимо, що в складних історично-політичних ситуаціях, коли те чи інше суспіль-
ство характеризується дефіцитом права і поваги до нього, що відбувається в сучасній Україні, приме-
ншення правових факторів удосконалення суспільства є неприпустимим. "Правова складова суспіль-
ного ідеалу є недостатньою,проте вона є вкрай необхідною для його реалізації, як мінімальна умова і 
гарантія збереження гуманістичних надбань людства" [9, 249], – пише С. І. Максимов, пропонуючи на 
етапі трансформації українського суспільства акцентувати увагу саме на правовій складовій суспіль-
ного ідеалу. Можна погодитися з зазначеним автором, що суспільний ідеал в умовах сучасних україн-
ських реалій постає як розбудова правового суспільства, політичний ідеал як ідеал правової держави, 
а правовий – як досконале справедливе природне право, причому правовий ідеал є складовою як по-
літичного ідеалу правової держави, так і складовою суспільного ідеалу правового суспільства. 

Чи можлива практична реалізація такого ідеалу? Ідеальна модель соціального устрою, будучи 
аксіологічними проявом належного, є ідеалом тому, що виражає в формі бажаного те, що може бути 
фактичним результатом закономірного суспільного розвитку. Відповідно, ідеал можна представити і як 
"деякий кінцевий результат напрямку розвитку, досягнутий асимптотично і в загальному випадку за-
лежний від часу" [8, 158]. 

Розуміючи під правовим ідеалом "справедливий правопорядок", М.М. Алексєєв дуже точно 
охарактеризував колізію бажаного і можливого в понятті суспільного ідеалу: "Досягнення такого справе-
дливого правопорядку чи є нескінченною задачею, або ж воно реально можливо на відомих стадіях іс-
торичного процесу? Я думаю, що воно завжди можливо і в той же час цілком для нас ніколи недосяжне, – і 
в цьому виявляється його справжня нескінченність. Найменш правильно тлумачити вимогу подібного 
справедливого права як якесь нескінченне, ніколи не досяжне прагнення. Навпаки, ідеал справедливого 
права завжди повинен вважатися нами, як досяжний. Справедливий правопорядок є єдиним можливим, 
нормальним і здоровим станом права. Будь-який правовий організм нормально повинен бути справед-
ливим, і в ньому повинен, відповідно, бути присутнім правовий ідеал ... І якщо тільки при повному досяг-
ненні можливий стан найдосконалішої правосвідомості і найдосконалішого правового спілкування, то 
правовий ідеал у цьому кінцевому сенсі для людей також нездійсненний, як неможлива повна святість. У 
цьому сенсі правовий ідеал не існує для емпіричного світу, він поза ним" [1, 224]. 
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Отже, суспільний правовий ідеал – це ідея, реалізації якої належить прагнути, а уявлення про 
нього мають бути поставлені на ґрунт критичності і реалізму та вказувати на дійсні шляхи і способи 
поліпшення існуючого правового порядку. "Вчення про правовий ідеал повинно відкинути властивий 
йому старий утопізм і перейти до істинного,здоровому реалізму. Основною темою цього вчення пови-
нно бути не відшукання кінцевої формули суспільно досконалості, але вказівка тих дійсних шляхів і 
засобів,за допомогою яких може бути поліпшений всякий можливий правопорядок, – при повному ус-
відомленні, що подібне поліпшення може вилікувати багато хвороб суспільства, але не здатне пере-
творити суспільства в цілому і довести його до стану земного раю" [1, 208], – зазначав М.М. Алексєєв. 
Відтак, ідеал правового суспільства повинен будуватися як поступове поліпшення суспільного устрою, 
а не як досягнення кінцевого досконалого соціального буття. Претензія на повне удосконалення суспі-
льного буття, як правило, завершуються крахом і розчаруванням. І тільки поліпшення є реальною по-
літикою, яка приводить до реальних позитивних результатів. 

До соціального ідеалу правового суспільства як соціокультурного феномену можливо застосування 
принципу об'єктивності істини, що означає, по-перше, історичну мінливість та історичний розвиток цього сус-
пільного ідеалу, по-друге, його модифікацію залежно від реальних умов втілення в самій дійсності, по-третє, 
неможливість його зведення до тих чи інших абстрактних положень, а необхідність системи ідей, які адекват-
но виражають динаміку фактичної реальності і тих тенденцій, які орієнтують її до належного і бажаного. 

Ідеї досконалого суспільного устрою створювалися і створюються кожною державою, причому кожна 
епоха і окремі періоди в її межах мають власні відмінності та об'єктивні умови розвитку такої ідеї. У силу цьо-
го суспільні ідеали якими живуть різні покоління і народи, а також пов'язане з ними поняття соціальної спра-
ведливості, видозмінюються і характеризуються відмінністю якихось деталей. "Хоча в праві всіх держав і 
присутній ідеальний елемент, по змісту він в кожному подібному соціальному організмі унікальний" [3, 385-
386], – писав американський юрист Р. Паунд. А німецький юрист Р. Ієрінг зазначав, що "як лікар не може про-
писувати всім хворим один той самий засіб, а обирає ліки зі станом хворого, так і право не може усюди ство-
рювати одні й ті ж визначення, а повинно, навпаки, узгоджуватися зі станом народу, ступенем його культури, 
потребами часу і, правильніше кажучи, навіть і не повинно, а це само собою робиться…" [4, 319]. 

Отже, найдосконаліша суспільна та правова системи в різних культурах представляється не-
однаково, хоч і завжди мова йдеться про незалежне політичне суспільство, де функціонує право. Ра-
зом з тим, поняття суспільної справедливості і пов'язані з ним правові ідеали в межах одного і того ж 
суспільства, нації, народу є спадкоємними: навіть у разі істотних, переломних перетворень, переходу 
від однієї епохи до іншої, так чи інакше, переходять якісь компоненти цих ідеалів, як моменти абсолю-
тної істини, як якісь константи людської поведінки, пов'язані з сутністю людини та її культурного буття, 
у яких акумулюється моральний досвід конкретного соціуму [8, 159]. Ідеал завжди включає в себе ва-
ріації домінант національної культури, що надає йому певну специфіку. До того ж, ідеал реалізується 
поступово. Історичні ідеали ніколи не втілюються в життя моментально, будь-яка досягнута історична 
ступінь постає як частково реалізований суспільний ідеал. 

Згідно з сучасною концепцією правового суспільства як суспільного ідеалу в контексті демократичних 
трансформацій, правовим слід вважати суспільство, в якому діє принцип верховенства права, а його голо-
вними компонентами, або умовами існування є, по-перше, інституційні умови (інститути громадянського сус-
пільства і правової держави, які гарантують громадянські, судові і політичні права), по-друге – неінституційні, 
або духовні, засновані на принципі автономії розуму (правова людина як свідомий автономний і відповідаль-
ний суб'єкт права, цільова ціннісна установка на безумовне визнання прав людини та справедливість) [6]. На 
думку С. І. Максимова, завдяки структурній єдності та включенні правового ідеалу в ідеал суспільний, вирі-
шальною умовою удосконалення права в цілому є удосконалення неінституційних умов формування право-
вого суспільства. Тому в структурі правового суспільства найбільш важливою стає "ідея суб’єкта права як 
автономної і відповідальної особистості з притаманними їй установками правосвідомості, система правових 
цінностей, основною з яких є справедливість, і, як синтез перших двох моментів – концепція природних прав 
людини та її об’єктивація в Конституції, чинному законодавстві і правозастосовній діяльності" [9, 250] 

Для вирішення проблеми реалізації правового суспільства як певного суспільного ідеалу ще раз 
звернемося до концепції М. М. Алексєєва, яка має діяльнісний, праксеологічний характер. Як вже зазна-
чалося вище, М.М. Алексєєв намагався підходити до зазначеної проблематики реалістично, сконцент-
рувавши увагу не на пошуках формули суспільної досконалості, а шукаючи дійсні шляхи покращення 
будь-якого можливого правопорядку. При цьому він спирався на власну концепцію правової ідеї, яка 
складаються з трьох рівнів: правовий суб’єкт, правові цінності і правові модуси (права і обов’язки).  

Першим кроком на шляху вдосконалення права, на думку вченого, стає удосконалення 
суб’єкта права. З цим важко не погодитися, оскільки ідеали втілюються в життя конкретними носіями 
(суб'єктами історії). Відповідно, рівень їх історичної свідомості, метод соціальної творчості повинен 
бути надзвичайно високий. Таким ідеальним суб’єктом права постає духовно зріла особистість із роз-
винутою правосвідомістю, завдяки чому стає можливим існування "здорових" інститутів позитивного 
права, духовного характеру правових встановлень та досконалий реальний правопорядок. 

Другим кроком правового ідеалу є цінності, що передбачаються та захищаються правопоряд-
ком. Стосовно цих цінностей суб’єкт правопорядку здійснює наступні завдання : пізнавальне – пізнає 
природу та ієрархію цінностей, критичне – на підставі пізнання критично оцінює цінності діючого права, 
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тактичне – реалізує цінності шляхом навчання істині та створення інститутів, які втілюють пізнані цін-
ності. Досягнутий у такий спосіб правопорядок буде дійсно справедливим, з обґрунтованими правами і 
обов’язками його членів, тобто, з реалізованим третім рівнем правової ідеї [1, 220-223].  

Реалізація такого ідеалу справедливого правопорядку є діалектичною, вона завжди є можли-
вою, однак водночас ніколи недосяжною. Але основним постулатом правового ідеалу є презумпція 
його досяжності [9, 261].  

Проблема в наближенні до ідеалу правового суспільства в полягає в тому, щоб у процесі удо-
сконалювання права дотримуватися орієнтації на моральні критерії та спрямовувати правотворчість 
відповідно до суспільного ідеалу тією мірою, якою це можливо в конкретному історично і культурно 
визначеному суспільстві. Реальним може стати ідеал, досягнутий шляхом ствердження, захищеності, 
гарантії цінностей прав людини та верховенства права, а не стрибка в утопію земного раю.  

Особливо важливо це усвідомлювати в розробці національного правового ідеалу для України, 
який має бути заснований на традиціях і органічно відповідати особливостям українського менталіте-
ту. Специфіка теоретичного конструювання ідеалу правового суспільства та його практичного втілення 
в Україні має враховувати геополітичні, соціально-економічні, ментальні та історичні умови форму-
вання національної культурної та правової традиції.  

Отож, зі сказаного вище, можна зробити висновки. Суспільні ідеали необхідні соціуму як най-
важливіші змістовно-утворюючі елементи структури свідомості та принципи освоєння і перетворення 
реальності. Одним з теперішніх ідеалів суспільного розвитку є розбудова правового суспільства. Ідеал 
правового суспільства виступає історично мінливим та динамічним феноменом етичної і правової 
спадщини, моделлю суспільної ідеології, домінантою суспільного правової свідомості, орієнтиром на-
лежного і бажаного та метою, в напрямку якої розвивається правова культура суспільства в цілому. 

Ідеал правового суспільства завжди включає в себе варіації домінант національної культури та 
реалізується поступово, відповідно, правове суспільство не передбачає існування певної конкретної 
емпіричної реальності, і тому має розумітися не як досягнення кінцевого досконалого соціального буття, 
а як нескінчений поступовий процес поліпшення суспільного устрою на шляху ствердження, захищенос-
ті, гарантії цінностей прав людини, справедливості та верховенства права. Перспективи і шляхи розбу-
дови такого суспільства ще вимагають свого подальшого філософсько-правового обґрунтування.  
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ У ДИЗАЙНІ XX–XXI СТОЛІТЬ 

 
У статті порушено основні питання щодо соціокультурних експлікацій у дизайні, досліджуються мораль-

но-етичні та естетичні аспекти. Також визначається роль і вплив дизайну на духовне та соціокультурне життя. 
Розглядається аксіологічна складова дизайну і його антропологічний вимір. Порушено питання щодо специфіки 
становлення і розвитку дизайну як духовно-практичного феномена в інформаційно-культурному просторі. 

Ключові слова: дизайн, ідея, естетика, феномен, мораль, етика, образ, соціокультурне життя, культура. 
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софского образования и науки Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова 
Социокультурные коммуникации в дизайне XX–XXI в.в. 
В статье поднимаются основные вопросы, касающиеся социокультурных экспликаций в дизайне, иссле-

дуются морально-этические и эстетические аспекты. Определяется роль и влияние дизайна на духовную и соци-
окультурную жизнь. Рассматривается аксиологическая составляющая дизайна и его антропологическое измере-
ние. Поднимается вопрос о специфике становления и развития дизайна как духовно-практического феномена в 
информационно-культурном пространстве. 

Ключевые слова: дизайн, идея, эстетика, мораль, этика, образ, социокультурная жизнь, культура. 
 
Derman Lilia, senior lecturer, Chair of Design and Advertising, Institute of Philosophical Education and 

Science, M. P. Drahomanov National Pedagogical University  
Socio-cultural communication in the design of XX–XXI century 
The activities of fashion designers of the XX century in contrast to the model and artistic practice during 

previous strikes unexpected fashion and creative innovation. Morphogenesis of costume flexible about changing ideals of 
beauty, flash images, corporal image of people in common. 

The whole set of innovations in fashion and clothing design can not be understood without an adequate cultural 
reconstruction of the processes that took place in fashion, from fashion of archaic civilizations to postmodern allusions 
that become project strategy in fashion design.  

The article deals with social and cultural explication of design, explores the moral and ethical and aesthetic 
problems of modern. During the writing of research studies such methods as: the formalization of dialectical and 
phenomenological methods. In particular, such methods have been used as comparative and systematic. In the article 
are consider phenomenon of fashion in space communications. The study determined the role and influence of the 
phenomenon of fashion in several dimensions :socio-cultural, anthropological and communicative. 

The aim of the study is to prepare the socio-philosophical concept of design as a factor in the harmonization of 
interaction between society and the individual as a whole. Important issues in the study are as: the nature of design as a 
cultural universals of civilization, where it is important to study perceptions of technocratic design. 

In the article outlines the rise and the main issues concerning cultural explications in design, investigates ethical 
and aesthetic aspects. Defines the role and influence of design on the spiritual and socio-cultural life. We consider the 
axiological component design and its anthropological dimension. Raises the question as to the specifics of the formation 
and development of design as a spiritual and practical phenomenon in the information and cultural space. 

This makes it possible to prevent naturalism and utilitarianism in understanding corporeality in fashion and 
define it as a sociocultural phenomenon that specifies the anthropological dimensions of morphogenesis of costume and 
fashion design. 

Particular relevance in anthropological problems in fashion and fashion design is reconstruction "corporal 
scheme" "in Ukrainian culture, which turned in an ideal of human beauty 

Design Aesthetics – is primarily a reflection of continuing tradition of art that fits in the sphere of art. The image 
of the designer of our time – an image of the artist, "design culture", "design environment". 

Design is present in all spheres of social activity promoting human adaptation to society. At the same time forming the 
design space of human creativity, defines the boundaries of social and cultural system, aiming at the design affirmation.  

Designed as an ethical and spiritual phenomenon is the basis for the selection of goals, means and conditions 
of practice.  

Designed strongly associated with the culture, which is the only way to quantify this category. This definition of 
culture makes it possible to outline its artistic measure, explain how realizes itself in the design of human ethical, 
aesthetic, artistic. 

Design – dynamic ongoing process of creating a new infinite, based on historical traditions learned man and 
ethnic group experiences available continuum of cultural conditions. 

Keywords: design, aesthetics, morals, ethics, image, sociocultural life, culture. 
 
Феномен дизайну людство намагалося осмислити в кожну епоху, проте це питання до сьогодні 
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глобалізації. Сьогодні дизайн потребує системного дослідження, адже на початку третього тисячоліття 
загострилися питання, що розглядають дизайн як чинник соціокультурних вимірів особистості. Соціально-
філософське дослідження передбачає осмислення дизайну як каталізатора формування гармонічного 
простору. 

Питанням розробки соціокультурних засад дизайну присвячені праці О.Боднара, А. Бойчука, 
О. Гомілко, В. Даниленка, Ю. Легенького, О. Хмельовського. Певний внесок щодо розвитку теорії ди-
зайну належить В. Глазичеву, Г. Лолі, Ю. Соловйову та ін. Серед зарубіжних шкіл дизайну виділяють-
ся праці, що сприяли розробці концепцій індустріального дизайну. Найвідомішими є ідеї таких дослід-
ників, як: Дж. Нельсон, Г.Рід, А.Пулос та ін. Ретельній науковій розробці з питань дизайну бракує не 
тільки концептуального, а й соціально-філософського підходу до цього явища. 

Метою даного дослідження є формування консолідованої соціально-філософської концепції 
дизайну як чинника гармонізації взаємодії суспільства і особистості. Важливими питаннями в дослі-
дженні залишаються також сутність дизайну як культурної універсалії цивілізації, де важливим є до-
слідження уявлень про технократичний дизайн. Зокрема, метою дослідження є з’ясувати аксіологічну 
складову змісту дизайну і його антропологічний вимір. 

Сьогодні важливим і малодослідженим залишається питання специфіки становлення і розвит-
ку дизайну як духовно-практичного феномена в інформаційно-культурному просторі. 

Дизайн – одне з не до кінця визначених понять сучасної культури. Концепти "культура", "куль-
туротворчість", "естетика" стають тими засадами, що відкривають двері у всі світи дизайну.  

Естетика дизайну розуміється як творчий конструктивно-моделюючий процес, для якого харак-
терні риси всебічного самоствердження людини в культурі. Естетика дизайну – це насамперед продо-
вження традиції художньої рефлексії, що вписується в сферу художньої творчості. Образ дизайнера 
сучасності – це образ митця, "конструктора культури", "конструктора середовища" тощо. Художник, 
або дизайнер, часто пов'язує сфери дизайну і технологій художнім образом. Утім, якщо художній ас-
пект не домінує, можна говорити про естетичне моделювання. Поняття "естетичний" охоплює всі види 
формоутворень і краси в культурі. Будь-який творчий акт починається з комбінування вже існуючих 
елементів творчості. Зокрема, і нові елементи, що генеруються дизайнером, потрапляють у простір 
вже існуючих елементів – культурне середовище часу творіння [6, 11]. 

Перш ніж створити художній витвір у матеріалі, дизайнер формує його в уяві, залучаючи худо-
жній потенціал культури. На першому етапі художник вільно проектує свою уяву, образ в коло образів 
культури. Другий етап – стадія локалізації ідеального синтезу в художній формі. Після матеріального 
втілення твору, дизайнер порівнює його з уявним ідеальним образом, що був намальований і спроек-
тований в уяві. Отже, в основі метаморфоз художньої ідеї лежить загальна діалектична схема схо-
дження від абстрактного до конкретного. Так, в мистецтві давно вироблений цілий пласт художнього 
формоутворення, рефлексії над практикою, широкого культурологічного розуміння художньої творчос-
ті, який описується як "композиція". 

Дизайн приносить гармонію не тільки у світ речей, а й у навколишнє середовище. Він гармоні-
зує зв’язок різних сфер людської діяльності, формує сферу естетичного тощо. Естетичний феномен 
дизайну розумово-рукотворний, й вміщує в себе універсум, синтез цілей, засобів, результатів тощо.  

Естетично диференціюються і такі засоби дизайнерської діяльності, як моделювання, реконст-
руювання, апроксимація, типізація, типологізація, які стають способами художнього освоєння предме-
тного світу. Цілеспрямованість і чітко окреслена мета в дизайні спираються на сферу ідеального в ху-
дожньо-конструктивній діяльності. Існують різні варіанти ідей, ідеалів, образів.  

Ідеї можуть реалізуватися як випередження дійсності в сфері мистецтва. Наприклад, проект 
літаючого міста Г.Крутікова. Ідеї можуть розгортатися як художня самодостатня цінність, модель ситу-
ації, коли художні аспекти діяльності домінують і заперечують функціональні. Зокрема, ідеї можуть 
бути утопічною концепцією. Приміром, місто – машина для житла у Ле Корбюз’є. Ідеї з’являються як 
художньо-утилітарна цілісність, коли образ підпорядкований функції, як паритет образності и констру-
ктивності тощо [7] 

Зокрема, ідеали формуються як: міметична органічна модель. Для прикладу – це біонічні при-
родні моделі. Ідеали можуть виникати як техногенні зразки; ідеали машинної творчості, комп’ютерної 
графіки тощо. Або ж, як – естетичний зразок, образ. Художній образ, у цьому разі домінує як індивіду-
альний художній задум. А глобальна ідея, концепція, "шлях порятунку", як приклад, месіанське утопіч-
не розуміння дизайнерської діяльності [12].  

Естетична цілісність дизайну передбачає й низку провідних принципів діяльності, які можна 
сформулювати як: принцип ідентифікації суб’єкта та об’єкта творчості, принцип художнього універса-
лізму, принцип художньо-конструктивної цілісності, аналогове проектування, алгоритм процесу проек-
тування тощо. 

Побудувати модель морфології дизайну можна виходячи з пошуку домінуючих детермінант у 
суспільстві, мистецтві, предметному середовищі, сфері діяльності людини тощо. Морфологію дизайну 
можна розуміти як цілісність, що структурована суб’єктом дизайнерської творчості, зокрема, як певну 
сукупність рис ідеального образа діяча культури. Це цілісність, що утворює єдність етичного, естетич-
ного і гносеологічного суб'єктів. Категорії "естетичного" та "гносеологічного" суб'єктів детально розро-
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блені київською філософською школою. Естетичний суб'єкт –розуміється як "індивідуалізоване почут-
тя роду", гносеологічний – "анонімна" універсальність пізнання (В.П.Іванов). Етичний суб’єкт виступає 
носієм моральних норм і традицій суспільства. Ю. Легенький зазначає про єдність відносин естетич-
ний світ – науково-проективний світ – практика. Єдність естетичного і практичного аспектів дизайну 
утворюється завдяки науково-проектній діяльності. В системі науково-проектний світ утворює естети-
чний світ – практика, естетичне або художнє начало поєднує наукову прогностичність і практичне; ути-
літарне, функціональне, технологічне начало [6, 7]. Проте наведені приклади малюють ідеальні відно-
сини і засади культуротворення у дизайні, а у житті вони цілком не реалізуються. А формуються 
визначені опозиції в історико-культурній ретроспективі наступним чином. 

Поняття етичного, естетичного, гносеологічного в ці епохи мають свої дефініції і моделюють 
ідеальний образ дизайну кожної доби. Наприклад, ремісничий дизайн має справу з досвідом ремісни-
ка як з синкретичним механізмом трансформування образів. Дизайн постремісничий сформувався  як 
модель нової реальності, яка засвоювалася як естетичний образ. Індустріальний дизайн в свою чергу 
апелює до логіки, гармонії "технопобуту", утворює цілісність за науково-проектною діяльністю. Остан-
ня фаза розвитку – постіндустріальний дизайн як нова реальність "плюралістичного" світу, потреб, 
мотивів, смаків тощо. Тут, як і в постремісничому дизайні, домінують естетичні засади. Дизайнерські 
артефакти диференціюються в культурах індустріального, постіндустріального, інформаційного суспі-
льства. Дизайн як морально-етичний та духовний феномен є основою вибору цілей, засобів та умов 
практичної діяльності [3, 6]. 

Дизайн присутній у всіх сферах суспільної діяльності, сприяючи адаптації людини до суспільс-
тва. Одночасно дизайн формує простір творчої діяльності людини, визначає межі соціальної і культу-
рної системи, скерованої на дизайнерське самоствердження.  

Дизайн як духовно-практичний феномен має багато різновидів: концептуальний дизайн, нон-
дизайн, які вирішують виробничі чи соціокультурні проблеми. Дизайн як духовно-практичний феномен 
в інформаційному просторі виконує функцію, що є реакцією на цивілізаційний та технологічний зріст, а 
медіа-дизайн є проявом найновіших уявлень про світ [4, 5].  

Сьогодні сферою дизайнерської діяльності стає світ, у якому панує технологія, НТР. Дизайн 
міцно пов'язаний з культурою, яка є єдиною мірою визначення цієї категорії. Така дефініція культури 
дає можливість окреслити її художню міру, розтлумачити, як реалізує себе в дизайні людина етична, 
естетична, художня. Реалізує як і в кожній окремій культурі, з допомогою посередника – універсуму 
культури. Такі терміни, як "етичне", "естетичне", "художнє" існують без означуваного слова, тому, по-
трібно дати їх визначення в системі категорій. Феномен естетичного полягає в тому, що зв'язок люди-
ни і світу є почуттєвий рух універсуму в житті індивіда. Естетична людина – це особа, в якій живе уні-
версум, форми якого у дизайнерській культурі залежать від окремого конкретного об'єкта реалізації. 
Етична людина вбачає всі формоутворення універсуму в "іншому" її "Я". Моральне почуття важче фо-
рмалізувати, тому у дизайні воно може виявляється у обличчі екологічних, мотивуючих об'єктах діяль-
ності. Художня людина поєднує в собі людину естетичну та етичну і реалізує діалектику універсально-
сті та цілісності культури в окремій художній діяльності [6; 7; 8].  

Коли йдеться про народну естетику, то це обов'язково орієнтує традиційні проблеми науки про 
красу на культуробудівні завдання. Народна естетика може тлумачитися як почуття повноти буття, 
цілісності, гармонійності життя в цілому, як традиційна ціннісна орієнтація людини в світі, як система 
духовного перебування людини в світі ідеалу тощо. Ідеали тут віками напрацьовані й удосконалені. 
Народна естетика, певним чином, є метафізикою "іншої людини", яскравішої індивідуальності, яка мо-
же жити тут в своєму домі, селі, місті або існувати в уявному світі пісні, думи тощо. 

Естетичний аспект цього принципу, за М.Бахтіним, є входження "іншого" в світ людини, завер-
шення його світу світом "іншого". Естетичний погляд формується іншою людиною, яка існує поруч, в 
мистецькому творі, в історичному часі [2].  

Народна естетика більш консервативна, стабільна, розрахована на природні виміри діяльності 
людини. Образ матері і немовляти в християнстві створює найбільш загальну парадигму людських 
обійм, які як природна універсалія символізують моральний світ, добро тощо. Естетика обіймів народ-
ної культури традиційно-почуттєва. Почуття тут регулюються механізмами поведінки, які формувалися 
століттями [11].  

На межі століть й тисячоліть помітною стала тенденція, коли культура стала швидко втрачати 
здобуті віками народні цінності, став руйнуватися механізм традиційного успадкування. Культуру ми-
нулого заміщує або етнографізм, або ретроспективізм. Сучасні дослідники морально-етичного й худо-
жньо-естетичного процесу кінця XIX – початку XX століття констатують, що мистецтву цього періоду 
характерний трагізм. Так, Т. Володіна пише: "Втрата єдності духовної культури європейської людини і, 
як наслідок, цілісності самої людини як такої відчувалася боляче, навіть трагічно багатьма відомими 
мислителями в перші десятиліття нового сторіччя" [10; 11, 261].  

Філософія А. Бергсона, що об'єднує "століття нинішнє і століття минуле", пов'язана з гуманіта-
рно-антропологічним напрямом у західній філософії. У переоцінці й переосмисленні класичної раціо-
налістичної спадщини нова філософія повернулася до питань, що пов’язанні із проблемами людського 
існування у світі. У пошуках універсальної формули єднань минулого з сучасним дизайнери, художни-
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ки приходять до висновку про органічну єдність людини і Космосу, про те, що не соціальні проблеми 
стають головними показниками їхніх творів, а загальнолюдські.  

Переживаючи катаклізми часу, М. Бердяєв стверджував, що нове мистецтво та новий симво-
лізм цінні та значні перш за все як світова криза мистецтва, як показник кризи всієї культури [3, 4]. 

Людина часто всупереч власній волі повертається до природного, натурального буття, до збережен-
ня і шанування природи в самій собі. Все це дає надію відновлення гармонії, лад, чистоти морального існу-
вання тощо. Тут досвід народної культури є безцінним. Отож, наше головне завдання – реконструювати й 
моделювати, перекладати один шар культури на мову іншого. Мова символів, яку використовують, зокрема, і 
у дизайні, дає змогу викликати в людській свідомості образ, ідею, почуття, оскільки мислення за допомогою 
символів було притаманне людській свідомості уже з самих перших кроків буття [8, 9]. Дизайн як цінність – це 
динамічний безперервний процес, нескінченне творіння нового, що спирається на історичні традиції, набутий 
людиною і етносом досвід, наявний континуум культурних умов.  

Отже, в дослідженні розроблена цілісна філософська концепція дизайну як феномена пізнання 
і регуляції механізмів організації і самоорганізації культурних і соціокультурних процесів.  
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"НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ":  

МОДЕЛІ ЕСТЕТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
 
Актуалізація у філософсько-естетичному дискурсі дисципліни "Екологічна естетика" свідчить про форму-

вання нового типу світогляду. У статті розглядається екологічна естетика як сфера естетичної оцінки об’єктів на-
вколишнього середовища. Вона відкриває нові виміри розуміння єдності людини і довкілля в естетичному масш-
табі. "Навколишнє середовище" подається базовим терміном екологічної естетики як галузі науки, аналізується 
його смислове навантаження і конотаційний зв'язок з поняттям "природа".  

Ключові слова: екологічна естетика, естетична оцінка, естетична цінність, природа, навколишнє середовище, 
сприйняття. 

 
Ляшко Любовь Петровна, аспирантка Киевского национального университета им. Тараса Шевченко 
"Окружающая среда": модели эстетической реконструкции 
Актуализация в философско-эстетическом дискурсе дисциплины "Экологическая эстетика" свидетельст-

вует о формировании нового типа мировоззрения. В статье экологическая эстетика рассматривается как сфера 
эстетической оценки объектов окружающей среды. Она открывает новые измерения понимания единства чело-
века и окружающей среды в эстетическом масштабе. "Окружающая среда" представляется как базовый термин 
экологической эстетики как области науки, анализируется его смысловая нагрузка и коннотационная связь с по-
нятием "природа". 

Ключевые слова: восприятие, окружающая среда, природа, экологическая эстетика, эстетическая оцен-
ка, эстетическая ценность. 

 
Liashko Liubov, postgraduate student, Taras Schevchenko National University of Kyiv 
"Environment": models of aesthetical reconstruction 
Environmental aesthetics was developed in the second half of the twentieth century. It analyzes the forms of 

symbolic sense and value of the environment as an aesthetic object, determines methods of aesthetic perception of 
nature and promotes forming of aesthetic consciousness. Environmental aesthetics belongs to the intellectual and 
cultural evolution of the modern times. 

This article examines environmental aesthetics as a sphere of aesthetic appreciation of objects of environments. 
It opens new dimensions of understanding of the unity of the human being and the environment in the aesthetic scope. 
Besides it fits perfectly into the perception of aesthetics as formation of sensuous human culture. "Environment" is 
presented as a basic term of the environmental aesthetics as a science. The semantic meaning of the "environment" 
concept connotational connection with the "nature" concept is analyzed. 

The "nature" concept is complicated and controversial indeed. The basis for its understanding are "physis" 
Greek and "natura" Latin terms. In the most general sense "physis" means the process of formation or origin, the 
phenomenal, clear process of growth and development, the genesis. In the purely philosophical sense, the "nature" 
concept means a creative force, a principle of every growth, an elementary substance and the creation in general. The 
"natura" term in Latin means everything that tells about some subject formation according to the birth and development 
law. The "nature" concept replacing by the "environment" concept is something more than just linguistic and 
terminological shift: it was a new stage in the transformation of human understanding occured in the twentieth century, 
when new fields of the Universe study in its diversity appeared. 

The "environment" word has acquired many meanings. It defines the area that surrounds something in the 
etymological sense. However, the US philosopher A. Berleant that most of the "environment" meanings retain to some 
degree the assumption of an object and its surroundings or a self and its setting, bound together in varying degrees of 
intimacy but ultimately distinct and separate. That dualistic presumption has been challenged increasingly by scientific 
and philosophical developments in the twentieth century. This formed the basis of environmental aesthetics. The Finnish 
eco-philosopher Y. Sepanmaa characterized the environment: "the environment is that which surrounds us (in the centre 
of which we are as observers) which we perceive with our various senses, in the sphere of which we move and have our 
being". The field of environmental aesthetics initially covered the research of the natural environment, but it has grown, it 
expanded its purview to the mixed environments: 1) human-influenced environment (e.g., gardens); 2) human-created 
environment (human-constructed environment) or human environment of everyday life (e.g., yards and houses).  

Human life is directly connected with the space in which it exists, because there are no clear boundaries 
separating human society and the environment. From the philosophy point of view an individual’s existence outside the 
environment considering is unscientific and groundlessly and leads to disastrous practical consequences. The subject 
doesn’t perceive the environment purely passively and visually only, but he experience it with all his body plunged in this 
space at this time. A person "engaged" with everything in the surroundings. This engagement is getting of aesthetic 
experience of environment. "The experience of environment as an inclusive perceptual system includes such factors as 
space, mass, volume, time, movement, color, light, smell, sound, tactility, kinesthesia, pattern, order, and meaning". 

The "aesthetic value" term, according to the US philosopher E. Brady, is often used in environmental aesthetics 
to describe the quality of landscape scenery, sea views and other factors of the environment. Making the environment an 
aesthetic object, determination its aesthetic value is normally based on a decision of the recipient. He chooses the 
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manner of examination and the object to be examined, delimits it, in place and in time. "Environment" aesthetic value 
criteria, according to the US philosopher M. Beardsley, are "dependent" or "independent". The US philosopher F. 
Coleman distributed the environment in the context of its understanding into "easy" and "difficult" from the aesthetics 
point of view. According to Y. Sepanmaa, the criteria of aesthetic value should consider how it satisfies the needs of the 
individual. 

In conclusion it should be admitted that the environment is the source of human aesthetic experience in general 
and the object of aesthetic appreciation in the environmental aesthetics framework in particular. Environmental 
aesthetics is a discipline with its own concepts, its own object, and problems, and, what is the most important – with its 
own contributions in the field of the aesthetic science. The environmental aesthetics main goal is to educate a fully 
developed community that will exist in harmony with the natural world. 

Keywords: aesthetic appreciation, aesthetic value, environment, environmental aesthetics, nature, perception. 
 
Актуалізація у філософському постнекласичному дискурсі нової сфери дослідження – "екологі-

чної естетики" – у другій половині ХХ століття свідчить про формування нового типу світогляду, що 
безпосередньо пов’язано з переосмисленням проблеми співжиття світу природи і людства. Екологічна 
естетика покликана аналізувати символічний сенс, цінності і форми навколишнього середовища як 
естетичного об’єкта, визначати способи естетичного сприйняття людиною довкілля, а також сприяти 
формуванню естетичної й екологічної свідомості.  

Для дослідження екологічної естетики важливими є публікації таких авторів: М. Бердслі, А. Бе-
рлеанта, Е. Брейді, В. Борейка, К. Долгова, І. Гаскеля, А. Карлсона, С. Кемаля, Ш. Лінтотт, Н. Мань-
ковської, Д. Портеуса, Ю. Сепанмаа, Ю. Сайто, М. Уоліса та інших. Варто особливо відзначити роботи 
американців А. Берлеанта та Е. Брейді, канадця А. Карлсона й фіна Ю. Сепанмаа. 

Мета дослідження полягає в аналізі навколишнього середовища як базового поняття екологіч-
ної естетики. Завдання: Дослідити специфіку модифікації "природи" у "навколишнє середовище". Роз-
глянути смислове навантаження поняття "навколишнє середовище" в теоретичних розробках з еколо-
гічної естетики. Проаналізувати екологічну естетику як сферу естетичної оцінки об’єктів довкілля. 

Поняття "природа", "навколишнє середовище", "довкілля" є досить багатозначними у різних іс-
торичних і культурних контекстах, під оманливою простотою і розмитою загальнозрозумілістю слів хо-
вається щільне смислове нашарування, сліди різних культурних епох і традицій. Поняття "природи" як 
предмет філософії сутнісно відрізняється від сенсу його повсякденного слововжитку і від розуміння 
природи як предмета комплексу природничих наук. У цьому контексті варто навести результат дослі-
дження київських філософів М. Кисельова й І. Огородника: "Поняття "природа" має наступні основні 
значення: як "все суще", поряд із поняттям матерія, універсум, всесвіт, як сукупний об’єкт природо-
знавства; як позалюдська реальність, все те, що протистоїть людині і з чим вона зустрічається в про-
цесі своєї життєдіяльності (ми й зараз говоримо про взаємовідношення людини й суспільства, приро-
ди й суспільства); як сукупність природних умов існування людського суспільства (середовище 
існування людини); як внутрішня закономірність, сутність речей та явищ (природа електрики, природа 
психічного тощо); як унікальне вмістилище людської культури" [3, 129].  

Слово "physis", яке історично є першим терміном "природи", походить від грецького дієслова 
"phyо" – "народжую", "витворюю". Отже, у найзагальнішому розумінні "physis" означає процес станов-
лення або походження, феноменальний, наочний процес зростання та розвитку, тобто ґенезу. Згодом 
зміст цього слова розширюється до сукупності усього того, що існує, всього осяжного космосу, який як 
природа в її цілісності ("hole physis") або природа сущих речей ("physis ton onton") постає вже не тільки 
космосом, порядком, а передусім життєвим зростанням, що прагне переходу від однієї форми до іншої 
[4]. Латинський термін "natura", що теж українською перекладається як "природа", у більшості євро-
пейських мов позначає сукупність усіх речей, що існують довкола нас. Етимологічно він пов’язаний з 
"nasci" – народжуватися. Концептуально поняття запозичується з грецької мови, але його первісне 
значення розширюється. Цей термін почав містити також "творче начало того, що є", а в іншому розу-
мінні – "вроджений характер", оскільки він визначає конституцію певної речі [4]. Згадане латиною 
означає все, що завгодно, але тільки за умови становлення якогось предмета, що володіє законом 
народження, розвитку і цілеспрямованої досяжності. 

Заміна поняття "природа" на "навколишнє середовище" є чимось більшим, ніж просто лінгвіс-
тичним і термінологічним зсувом: вона репрезентує новий етап у трансформації нашого розуміння, що 
настає в ХХ столітті, коли з’являються нові галузі вивчення Універсуму у всій його багатоманітності. 
Суверенність різних предметних галузей природознавства між собою створює складну ситуацію для 
розуміння природи. Якщо фізик вивчає фізичну реальність, біолог – біологічну, геолог – геологічну то-
що, то екологічний естетик намагається поєднати усі ці конотації задля віднайдення точок перетину 
між людством і природою. 

Поняття "навколишнє середовище" ("environment") або "довкілля" також багатозначне і може 
набувати відмінного значення залежно від сфери вживання. Більшість значень терміна, про що згадує 
американський філософ А. Берлеант, зберігають до певної міри припущення про об’єкт і його оточен-
ня, які виступають як дискретні об’єкти, тобто можуть бути виявлені і визначені незалежно один від 
одного. Таке дуалістичне судження було оскаржено в науці і філософії в ХХ столітті. Зазначена подія 
сприяла спробі зрозуміти навколишнє середовище таким чином, щоб включити ідеї інтеграції і безпе-
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рервності. Це й лягло в основу екологічної естетики [5]. Фінський еко-філософ Ю. Сепанмаа характе-
ризує довкілля так: "навколишнє середовище – це те, що оточує нас (у межах чого ми перебуваємо як 
спостерігачі), що ми сприймаємо різними своїми відчуттями, в полі чого ми рухаємось й існуємо" [11, 
15-16]. Довкілля – це щось більше, ніж просто "те, що нас оточує", це не сухий просторовий антураж, 
а, навпаки – те, що додає нам особливого колориту. 

Предметне поле екологічної естетики ("environmental aesthetics") первісно охоплювало дослі-
дження природного навколишнього середовища ("natural environment"), проте його обсяг в умовах 
розвитку даної дисципліни розширився до розгляду змішаних навколишніх середовищ ("mixed 
environments"): 1) навколишнє середовище, що зазнало впливу і модифікації з боку людини ("human-
influenced environment") (наприклад, сади); 2) довкілля, створене за безпосередньої діяльності людини 
("human-created environment", "human-constructed environment"), або людське навколишнє середовище 
щоденного життя ("human environment of everyday life") (наприклад, подвір’я і будинки). "Природа є 
природною – це не наше творіння" [9, 273], тобто природне навколишнє середовище незалежне від 
нашого впливу на процес його творення. Людські навколишні середовища ("human environments") – це 
те довкілля, яке зазнало часткового впливу людини, або є її творінням. Проте вони не є просто мате-
ріальними конструктами діяльності людства, а – "органічними", що з’являються і ростуть впродовж 
століть залежно до потреб й інтересів людини. Людське, на відміну від природного навколишнього се-
редовища, є, на думку канадця А. Карлсона, меншим за масштабом і доповняльним, але не першоче-
рговим при розгляді проблеми естетичної оцінки довкілля в цілому [10, 15]. "Людські навколишні сере-
довища охоплюють найважливіші продукти людського володіння: міста, села, інші житлові площі, 
включно з різноманітними рухомими приборами і будівлями, що їх складають. Вони розташовані в діа-
пазоні від тих, які розвивалися впродовж генерації людських потреб, до тих, які є обдуманими творін-
нями людського розуму й уяви" [7, 13]. 

Людське життя безпосередньо пов’язане з тим простором, у якому воно проходить, адже не існує 
чітких меж, що розділяють соціум людей і природне довкілля. Німецький етик К. Маєр-Абіх писав: "Мати 
довкілля означає "для живої істоти ніщо інше, як знову-бути-складником вищої цілісності"" [1, 104]. Повітря, 
яке ми вдихаємо щодня, їжа, яку ми споживаємо, і навіть одяг, що ми носимо, – це все частина нашого ці-
лісного образу. Однак ми часто забуваємо, що будинки, де ми мешкаємо, присадибні ділянки довкола них 
– ще більше виражає наші особисті якості й цінності, ніж наш зовнішній вигляд. Артефакти людської куль-
тури включають довкілля, в якому ми живемо і творимо предмети свого вжитку і захоплення. 

Розглядати існування людей за межами їхнього навколишнього середовища – це ненауково і 
водночас необґрунтовано з погляду філософії, що призводить до катастрофічних практичних наслід-
ків. Раніше ми могли вважати такі теорії припустимими, але сьогодні, як зазначає американський фі-
лософ А. Берлеант, у добу постмодерну, коли наше розуміння досвіду розширилось завдяки враху-
ванню всіх сфер людських відчуттів, а не тільки візуальне спостереження, вони є неприпустимими. 
Адже "свідоме тіло не досліджує світ споглядально, а активно залучене в емпіричний процес" [6, 12]. 
Тобто суб’єкт не сприймає навколишнє середовище суто пасивно і візуально, а переживає його усім 
своїм тілом, яке занурене у цей простір у даний момент часу. Людина включена усім своїм єством у 
навколишній простір: вона сприймає спів птахів, милується поїздкою сільськими дорогами, вслухаєть-
ся в тупіт уздовж стежки, розглядає всі барви лісу восени, розрізняє відтінки кольору, форми і структу-
ру усього довкілля. Ця включеність є отриманням естетичного досвіду довкілля. "Досвід навколишньо-
го середовища як система сприйняття охоплює такі фактори, як простір, масу, об’єм, час, рух, колір, 
світло, запах, звук, тактильність, кінестезію, модель, порядок, смисл" [5]. Довкілля – це взаємо-
пов’язана і взаємозалежна єдність людей і навколишнього простору. "Природний світ є безнадійно 
штучним, а людський світ – безнадійно природним. Ми можемо підсумувати, що природа – всеохоп-
лююча, у, наприклад, спінозівському розумінні тотального світового порядку, або гайдеггерівському 
розумінні екзистенційного існування … " [7, 15]. 

Екологічна естетика – це "естетика реально існуючого світу" [11, 17]. У цьому контексті поняття 
"навколишнє середовище" позначає всі зовнішні простори світу щодо спостерігача: природне навко-
лишнє середовище, культурне довкілля і створене навколишнє середовище. Протилежною до екологі-
чної естетики, як "естетики реально існуючого світу", виступає "естетика уявного світу мистецтва" [11, 
17]. Чіткий кордон між цими світами відсутній. Варто зазначити, що естетична оцінка навколишнього 
середовища є більш загальним видом естетичної оцінки у порівнянні з оцінкою творів мистецтва. 

Переосмислення естетичної оцінки в рамках екологічної естетики, як пояснює американський 
естетик А. Берлеант, вимагає розширення багатьох традиційних естетичних концепцій. Поняття "кра-
си" (з яким пов’язують естетичну цінність) не виступає якістю формальної досконалості цінного 
об’єкта, а стає поширеною естетичною цінністю екологічної ситуації. Ця цінність вимірюється не стіль-
ки формальними особливостями, скільки безпосередністю й інтенсивністю сприйняття в момент під-
вищеного інтимного зв’язку особистості і місця. Творіння, що важливо для теорії мистецтва, перетво-
рюється в обізнаність у природних процесах і благоговіння перед ними, у поєднанні з формуючим цей 
внесок активним учасником, який сприймає навколишній світ [5]. Термін "естетична цінність", як зазна-
чає американський філософ Е. Брейді, часто використовується в екологічній естетиці, щоб описати 
якості ландшафтних і морських краєвидів, а також інших видів навколишнього простору [8, 20]. Есте-
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тична цінність довкілля сильно впливає на кожну націю і їхню культуру, а відповідно і на окремих інди-
відів. "Національні групи, зазвичай, зберігають таємницю про землю, на якій проживають … Частково 
ця містичність пов’язана з прихильністю до своєї землі і її краси …" [6, 17]. Цю естетичну цінність легко 
зруйнувати, адже нею не заволодієш немов річчю, її можна побачити, тільки якщо вміти цінувати кра-
су. За яким критерієм можна визначити естетичну цінність довкілля? З погляду естетичності амери-
канський філософ Ф. Колмен поділяє довкілля на "легке" і "важке" в контексті його осягнення. При 
цьому легкість пов’язується з відкритим, неупередженим, емоційним естетичним ставленням, важкість 
– з критичною позицією, оцінним концептуальним сприйняттям [2]. На думку Ю. Сепанмаа, критерієм 
естетичної цінності довкілля необхідно вважати те, наскільки воно задовольняє потреби людини. Кон-
цептуалізація навколишнього середовища як естетичного об’єкта базується на рішенні суб’єкта спо-
стереження: "він вирішує, що і як розглядати, а також обмежує об’єкт у часі і просторі" [11, 30]. 

Отже, екологічна естетика є спробою свідомої орієнтації науки зокрема і людської життєдіяль-
ності в цілому на досягнення бажаного для людства еко-майбутнього, прийдешнього в гармонії з на-
вколишнім середовищем. Довкілля –– це взаємопов’язана і взаємозалежна єдність людей і навколиш-
нього простору. 

Наші подальші дослідження будуть присвячені детальному аналізу природного і людського на-
вколишніх середовищ, що складають теоретичну базу екологічної естетики.  
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІУМІ  
В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ "ІНШОГО"  

 
Стаття присвячена осмисленню процесів формування особистості у суспільстві у площині проблеми взає-

мовідносин "Я – Інший". Увага концентрується на питаннях соціалізації і персоналізації особистості, формах і меха-
нізмах її адаптації до умов життєдіяльності соціуму, до якого вона відкрита і внутрішнє орієнтована на діалог. Пока-
зано, що, вирішуючи завдання індивідуального шляхом засвоєння соціокультурного досвіду спільноти, людина 
перетворює форми своєї детермінації у самоідентифікацію.  

Ключові слова: соціалізація, особистість, самоідентифікація, самосвідомість. 
 
Герчановская Полина Евальдовна, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедры куль-
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искусств 

Формирование личности в социуме в контексте проблемы "Другого" 
Статья посвящена осмыслению процессов формирования личности в обществе в плоскости проблемы 

взаимоотношений "Я – Другой". Внимание концентрируєтся на вопросах социализации и персонализации личнос-
ти, формах и механизмах ее адаптации к условиям жизнедеятельности социума, к которому она открыта и внут-
ренне ориентирована на диалог. Показано, что, решая задачу индивидуального путем усвоения социокультурно-
го опыта сообщества, человек превращает формы своей детерминации в самоидентификацию. 

Ключевые слова: социализация, личность, самоидентификация, самосознание. 
 
Gerchanivska Polina, Doctor of Cultural Studies, Professor, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
Formation of personality in society in the context of the "Other" 
Article is devoted to comprehension of the processes of formation of the personality in society in the plane 

problem of the relationship "I – Another." Attention is focused on the issues of socialization and personalizationas of man 
well as the forms and mechanisms of his adaptation to the conditions of life of society, to which he is open and internally 
oriented to dialogue. Analysis is based on paradigm of T. Parsons that socialization implies, on the one hand, the 
integration of the personality into society, on the other hand, his differentiation. 

It is shown that every epoch brings its understanding of the essential qualities of the person, which is 
implemented in the context of socio-cultural development of society. In this perspective, the optimization of the process 
of coordination of individual and society becomes the key issue of our time. It stimulates the development of extensive 
and intensive modern technologies in the sphere of social practice, the main functional task of which is maintenance of a 
certain level of social consolidation of society. 

In the process of socialization individual perceives and internalizes sociocultural experience of collective of 
people united by common orientations, social problems and general life activity. Obtained knowledge is the basis of 
spiritual and practical activity of human. They allow to him to understand his place in the world, as well as to form his 
attitude to surrounding reality and himself. 

Knowledge forms the basis of human spirituality. However, to have a real impact on the life of the subject, they 
should be transformed into world outlook and moral principles, values, vital reference points and to outgrow in awareness 
of specific goals and means to achieve them. In the process of socialization of the individual the social experience, 
generalized in the forms of culture, transforms into individual life form. Simultaneously with the formation of self-
identification such areas of its self-consciousness as self-knowledge, emotional and value attitude toward himself, self-
regulation are developed. 

The process of communication with Other is one of the necessary conditions for the formation, development and 
socialization of personality. Not achievement of identity with him is the aim of communication. The contrary, identifying 
himself with Other, the individual seeks to determine his I, to recognize as individual reality. 

The idea of communication is based on the paradigm of collectivity existence of the human being. Its main 
determinants are common goals, that consolidate people; general rules governing the collective activity; common values 
as a system of criteria assess the effectiveness and acceptability those or other acts and products of human activity. 

The difference between the processes of socialization in traditional and non-traditional societies is justified. It is 
shown that a factor of such a difference is primarily a non-identity of their knowledge systems, which are the initial 
spiritual prerequisite for the formation of self-consciousness. Mechanisms of external influence on the person in the 
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process of its formation are also different. For example, the integration of the individual in a non-traditional society is 
organized and regulated by social institutions (public, private) purposefully, in accordance with the norms which are 
accepted in a given society. Sociocultural regulation includes all aspects of non-traditional society: economic, political, 
legal, religious, artistic, and other areas. 

In traditional society (with its collective consciousness, syncretic character culture) traditions that historically 
developed in the process of its development, are its main social and cultural regulator. Integration of the individual in 
traditional society is accomplished by mastering traditions – sociocultural heritage, which is transferred directly from one 
generation to another (from parents to children, from master to disciple, etc.). 

In traditional society (with its collective consciousness and its syncretic character of culture) traditions that 
historically developed in the process of its development, are main sociocultural regulator. Integration of the individual in 
traditional society is accomplished by mastering traditions – sociocultural heritage, which is transferred directly from one 
generation to another (from parents to children, from master to disciple, etc.). 

The degree of differentiation of the individual in these societies is also nonidentical. For example, in a traditional 
society, in which are appreciated innovation and initiative the formation of extraordinary "I" comes to the fore. Person 
aspires to individual self-expression, that is, the emphasis is on the differentiation of the individual. In traditional society, 
in which collectivity dominates, on the contrary, the differentiation of the individual less weighty, which is manifested most 
clearly in the anonymous character of creative work of folk artists. 

Thus, solving the problem of socialization by assimilation of socio-cultural experience of society, a man 
transforms the forms of his determination in the self-identification. Spheres of his consciousness (self-knowledge, 
emotional and value attitude toward himself, self-regulation) are developed. 

Keywords: socialization, personality, self-identity, self-consciousness. 
 
Основним аспектом проблеми формування особистості у суспільстві є адаптація людини як 

культурного та соціального суб’єкта, здатного до самодетермінації. Кожна епоха привносить своє розумін-
ня сутнісних якостей особистості, яка реалізується в контексті соціокультурного розвитку суспільства. У 
такому ракурсі ключовим питанням сьогодення стає оптимізація процесу координації особистості та соціу-
му для забезпеченням колективних форм життєдіяльності людей і соціального відтворення суспільства. 

Це стимулювало розробку цілого ряду екстенсивних й інтенсивних cучасних технологій у сфері 
соціальної практики, головна функціональна задача яких – підтримка певного рівня соціальної консо-
лідованості соціуму. В них знайшлі відбиття різноманітні концепції, що концентруються на питаннях 
соціалізації та персоналізації людини, формах і механізмах адаптації особистості до умов життєдіяль-
ності певного соціуму. Так, в основі концепції В. Біблера лежить парадигма, що людина стає суб’єктом 
певної культури в процесі комунікації з Іншим [1]; з точки зору М. Туровського, ключовим моментом 
проблеми є цілепокладальна діяльність людини [12]. Незважаючи на різноманітність парадигм, в ос-
нові концепцій лежить уявлення про взаємозумовленість і взаємозв’язок соціального і культурного на-
чал у життєдіяльності соціуму. Отже, звернемось до питання соціалізації людини.  

Слід зазначити, що процес соціалізації завжди відбувається у постійній опозиції "Я–Інший", бо 
кожний індивід виявляє свою сутність саме у протиставленні Іншому, тому розглянемо проблему че-
рез призму цих взаємовідносин. Внесемо, перш за все, визначеність у поняття "Інший". Ще в античній 
філософії проводилося розмежування між Іншим як тотожнім (heteron, рос. – Другой) і Іншим, який 
тлумачився як альтернатива тотожності (allo, рос. – Иной). У новоєвропейській метафізиці проблема 
Іншого не поставала в усій своїй глибині і значущості. Так, для Дж. Локка тотожність особистості – у 
свідомості, а питання про існування іншої особистості сприймається як щось очевидне і не потребує 
філософського обміркування. 

І. Кант у "Критиці практичного розуму" [6] висунув ідею, що вільне самовизначення особистості 
досягається завдяки моральному закону, який забороняє розглядати іншу людину як засіб самоутвер-
дження Я. Разом із цим, для І. Фіхте, який визнавав існування іншого Я, важливим був принцип – моє 
власне Я не може визначитися без Іншого.  

У XIX–XX століттях формуються нові варіанти пошуку форм осягнення існування Іншого. Л. 
Фейєрбах таємницю взаємодії особистостей убачав у чутливості; він вважав, що "Я є Я – для самого 
себе, і одночасно Я – ти для іншого. Однак таким я можу бути лише як істота чуттєва [13, 183]". Із фе-
номенології Е. Гуссерля починається новий період у вирішенні проблеми Іншого. Для Е. Гуссерля Ін-
ший є модифікацією моєї сутності. Е. Гуссерль вважав, що "через свою змістову конституцію він (Ін-
ший – П. Г.) з необхідністю виступає як інтенціональна модифікація мого об’єктивного Я, мого 
першопорядкового світу [5, 224]".  

У сучасній науці взаємовідносини "Я–Інший" набули нового витка розвитку. Воно включається у 
проблемне поле філософів, соціологів, психологів, культурологів. За А. Григор’євим, ця проблема містить 
два полюси: з одного боку – це визначення власного Я в іншій людині (на цьому основана можливість ро-
зуміння, комунікації і взагалі будь-якої взаємодії), з іншого боку – виявлення в самому себе Іншого [4].  

Визначаючі своє Я, особистість тим самим протиставляє себе Іншому – з іншими інтересами, 
до якого вона ставиться у певних обставинах позитивно ("Свій"), нейтрально або вороже ("Чужий"). 
Слід підкреслити, що в усіх цих випадках Інший – це не конкретна особистість, а спільність людей, з 
якою індивід себе ідентифікує або якій себе протиставляє.  

У ракурсі нашого дискурсу під Іншим (Своїм) будемо розуміти: по-перше, членів суспільства, з яким 
індивід себе ототожнює, із життєзмістовними і соціальними орієнтирами якого пов’язує цілі своєї активнос-
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ті; по-друге, – носіїв іншої культури, до яких він відкритий для діалогу. Сприймаючи цінності, орієнтації, оці-
нки, моделі поведінки конкретної спільноти, індивід координує себе у соціально-груповому просторі. 

Існують різні теорії щодо механізмів становлення особистості, усвідомлення нею свого Я і сво-
єї тотожності з іншими членами конкретної соціокультурної спільності. Зокрема, представники амери-
канської соціально-психологічної школи У. Джемс і Ч. Кулі першорядного значення в цьому процесі 
надавали соціальній взаємодії індивідів. Згідно з концепцією "дзеркального Я" Ч. Кулі, самосвідомість 
людини формується як реакція на оцінку її іншими. Він писав, що "людина більш-менш чітко уявляє 
себе, як її Я, тобто будь-яка ідея, яку вона вважає своєю, сприймається іншою свідомістю, і відчуття Я, 
що виникає при цьому у людини, визначається тим, як, на його погляд, ця інша свідомість ставиться 
до даної ідеї. Таке соціальне Я можна назвати віддзеркаленим або дзеркальним Я [8, 136]".  

Розвиваючи ідеї У. Джемса і Ч. Кулі, американський соціолог Дж. Мід у межах концепції інтеракціо-
нізму [16] визначив стадії й механізми формування Я, соціалізації індивіда. Він вважав, що на першій стадії 
відбувається процес прийняття ролі Іншого: сприймаючи як свої позиції Інших, він засвоює тим самим цін-
ності групи. На наступній стадії його дії стають більш системними, зовнішній контроль набуває форму вну-
трішнього самоконтролю, закладаються необхідні для життя у суспільстві соціальні якості.  

Уявлення Дж. Міда знайшли підтвердження в дослідженнях відомих російських психологів 
Л. Виготського [3; 4], О. Леонтьєва [10], Д. Ельконина [14] та інших учених. Мені здається, що ключ до 
вирішення проблеми дає твердження американського соціолога Т. Парсонса про те, що соціалізація пе-
редбачає інтеграцію індивіда у суспільство – з одного боку, і диференціацію його – з іншого боку [15]. 

Інтегруючи у соціум, індивід сприймає і засвоює для свого життєвого використання досвід ко-
лективу людей, об’єднаних спільними орієнтаціями, соціальними проблемами і спільною життєдіяльніс-
тю. Цей досвід стає доступним для нього завдяки акумуляції у культурних формах, які спрямовані на 
фіксацію та трансляцію соціально значущої інформації з метою репродукування соціальної групи, під-
тримання рівня соціальної консолідації людей, задоволення їхніх матеріальних і духовних потреб. Отри-
мані знання стають основою духовної і практичної активності людини. Вони дозволяють індивіду усвідо-
мити своє місце у світі, а також сформувати своє ставлення до навколишньої дійсності і самого себе.  

Однак знання "лише закладають підґрунтя людської духовності, і для того, щоб мати реальний 
вплив на життєдіяльність суб’єкта, вони повинні трансформуватися у світоглядні та моральні принци-
пи і цінності, життєсмислові орієнтири, переростати в усвідомлення конкретних цілей та засобів їх до-
сягнення [11, 19]". В процесі соціалізації індивіда відбувається розуніверсалізація (трансформація) 
узагальненого у формах культури досвіду в індивідуально-життєву форму.  

Вирішуючи задачу індивідуального шляхом засвоєння досвіду спільноти, людина перетворює 
форми своєї детермінації в самоідентифікацію, тобто самоототожнення з певною спільнотою. У тако-
му аспекті самоідентифікація набуває конкретного значення – придбання індивідом властивості засвою-
вати культурно-історичний досвід суспільства, обираючи його орієнтиром власної життєдіяльності.  

Засвоєння життєвого досвіду соціуму, що зберігається в культурних формах, відбувається че-
рез спілкування з Іншим, до якого індивід відкритий і внутрішнє орієнтований на діалог. Спілкування є 
однією з необхідних всезагальних умов формування, розвитку і соціалізації особистості. Саме завдяки 
комунікації людина одержує інформацію, знання, уявлення, досвід, ідеї соціокультурної спільноти, на-
слідує і переймає способи діяльності, норми поведінки. Осмислімо культурологічні аспекти між-
суб’єктних комунікаційних процесів, орієнтованих на формування самосвідомості особистості. 

У сучасній культурології соціокультурна комунікація тлумачиться як процес взаємодії між 
суб’єктами соціокультурної діяльності (індивідуальними, груповими тощо) з метою передачі або обміну 
інформацією за допомогою прийнятих в певній культурі знакових систем, прийомів і засобів їх викори-
стання [9, 316]. Комунікація є іманентною сутнісною характеристикою "людини соціальної", що перед-
бачає, перш за все, наявність суб’єктів комунікації та соціокультурного простору між ними.  

Комунікативний процес містить у собі розробку стратегії взаємодії та акт обміну інформацією 
(посилання інформаційного сигналу – сприйняття і розуміння імпульсу адресатом). Зміст і форми соці-
окультурної комунікації трансформується з розвитком соціуму, змінюється кількість інформації, що 
передається, виникають нові канали комунікації. Це стосується всіх рівнів комунікації – від міжособис-
тісної до масової. Інваріантним залишається лише наявність її структурних компонентів: каналів пере-
дачі інформації; правил здійснення комунікації (семіотичних, етичних тощо); спільність кодів (мови) 
для суб’єктів комунікації. Слід зазначити, що у комунікаційно-трансляційному процесі фактично має 
місце не один, а два коди: шифрувальний, за допомогою якого надсилається інформація, і дешифру-
вальний код одержувача. Щоб акт комунікації став можливим, необхідна відповідність цих кодів.  

Ідея комунікації ґрунтується на парадигмі колективності існування людського буття, головними дете-
рмінантами якої є: спільні цілі, що консолідують людей; спільні норми, що регулюють колективну діяльність; 
спільні цінності як система критеріїв оцінки ефективності й припустимості тих чи інших актів і продуктів життє-
діяльності людей. Завдяки колективним цілям, формується модель поведінки суб’єктів комунікації. Нормати-
вний комплекс (норми, правила, заборони на ті чи інші поведінкові акти, традиції, звичаї тощо), що складає 
основу соціального й релігійного контролю життєдіяльності соціуму, обумовлює форми взаємодії в процесі 
спілкування. Цінності, які є важливим регулюючим фактором життєдіяльності соціуму, визначають основні 
домінанти поведінки комунікаторів. У цілому ці детермінанти обумовлюють специфіку комунікаційної сфери.  
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Метою комунікації не є досягнення ідентичності індивіда з Іншим, навпаки, ототожнюючи себе з 
Іншим, індивід прагне визначити своє Я, усвідомити себе як індивідуальну реальність. Разом із фор-
муванням самоідентифікації людини відбувається розвиток таких сфер її самосвідомості, як самопі-
знання, емоційно-ціннісне ставлення до себе, саморегулювання. 

Самопізнання є початковою ланкою і основою самосвідомості: через самопізнання людина при-
ходить до певного знання про саму себе, осмислення своїх дій, почуттів, думок, мотивів поведінки, інте-
ресів, своєї позиції у суспільстві. Вона пізнає себе тими самими шляхами, що й об’єктивний світ, перехо-
дячи від елементарних самовідчуттів до самосприйняття, самоуявлення і, нарешті, розуміння себе.  

Спочатку самопізнання здійснюється в межах "Я–Інший", через різноманітні форми порівняння 
себе з іншими людьми і проекцію їхніх якостей на себе, потім воно переноситься в систему координат 
"Я–Я". Оперуючи сформованими знаннями про себе, індивід починає використовувати такі складні 
форми самоаналізу, як, наприклад, аналіз мотивів власної поведінки. Мотиви оцінюються людиною в 
контексті вимог суспільства до неї та власних вимог до себе, внаслідок чого Я починає усвідомлюва-
тись як цілісне утворення, як єдність зовнішнього та внутрішнього буття. 

Процес розвитку самосвідомості індивіда відбувається на тлі емоційно-ціннісного ставлення до 
себе. Переживання індивіда, пов’язані з усвідомленням їм своїх особливостей, своєї цінності, місця у 
колективі, ставлення до нього інших людей, є активним внутрішнім чинником формування самосвідо-
мості взагалі. У результаті цього процесу формується самооцінка індивіда, зміст якої охоплює світ йо-
го моральних цінностей, стосунків, можливостей. 

Самооцінці належить роль одного з провідних механізмів саморегулювання поведінки особис-
тості. Вона детермінує мотивацію її поведінки, визначає спрямованість саморегулювання, вибір засо-
бів його здійснення. Результат процесу саморегулювання поведінки прямо співвідноситься з адекват-
ністю, стійкістю й глибиною самооцінки людини. Якщо самопізнання є результатом розумової 
діяльності особистості, а емоційно-ціннісне ставлення до себе обумовлено розвитком її емоційної 
сфери, то саморегулювання пов’язане із загальним розвитком вольової сфери особистості. Отже, са-
моідентифікація індивіда і формування його самосвідомості є двома ланками складного процесу соці-
алізації індивіда, яки розвиваються паралельно, взаємодоповнюючі одна одну.  

Виникає питання: чи є відмінність у процесі соціалізації людини у традиційному і нетрадицій-
ному суспільствах? Вважаю, що є. Перш за все, слід звернути увагу на нетотожність їх систем знань, 
які є вихідною духовною передумовою формування самосвідомості особистості. Неоднакові також ме-
ханізми зовнішнього впливу на особистість у процесі її формування. Наприклад, інтеграція індивіда в 
нетрадиційне суспільство організується і регулюється соціальними інститутами (державними, приват-
ними) цілеспрямовано, відповідно до ціннісних норм, прийнятих у даному суспільстві. Соціокультурна 
регуляція охоплює усі аспекти життя нетрадиційного суспільства: економічну, політичну, правову, релі-
гійну, художню та інші сфери. 

У традиційному суспільстві, з його колективною свідомістю, синкретичним характером культу-
ри, регулятором життя є, здебільшого, культурні традиції, що історично склались у сфері його соціоку-
льтурного буття. Саме шляхом засвоєння традицій – соціокультурної спадщини, що передається без-
посередньо від покоління до покоління (від батьків до дітей, від майстра до учня тощо), здійснюється 
інтеграція індивіда у традиційне суспільство.  

Неоднаковий також ступінь диференціації особистості в цих суспільствах. Наприклад, у нетради-
ційному суспільстві, в якому цінуються новації й ініціатива, на перший план постає формування неордина-
рного Я, людина прагне до індивідуального самовираження, тобто акцент робиться на диференціацію ін-
дивіда. У традиційному же суспільстві, в якому суб’єктивне індивідуальне підпорядковується колективному, 
навпаки, диференціація індивіда менш вагома, що особливо яскраво відбивається в анонімному харак-
тері творчості народних митців.  

Життєдіяльність особистості часто не обмежується контактами із суб’єктами усередині своєї 
соціокультурної групи і може спрямовуватись також на діалог із носіями інших культур, іншими соціа-
льно-культурними спільнотами. У такому випадку духовний субстрат її самоідентифікації поширюється 
за межи системи базових знань того соціуму, з яким вона себе ототожнює, що забезпечує більшу пов-
ноту знань, необхідних для формування власної активної життєвої позиції. Саме ці сумарні знання є 
підґрунтям для соціалізації людини, становлення її духовного світу та практичної діяльності.  

Розглянемо, чим відрізняється процес абсорбування елементів Іншої культури у традиційному 
і нетрадиційному суспільствах і як він впливає на самоконструювання духовного світу особистості. 
Підґрунтя для засвоєння Іншої культури детермінується внутрішнім розвитком суспільства, що вбирає 
в себе чи відштовхує зовнішні впливи залежно від того, збігаються вони із внутрішніми тенденціями 
його розвитку чи ні. Тобто характер цього процесу обумовлений мірою відкритості як самої особистос-
ті, так і суспільства, з яким вона себе ідентифікує, зокрема, ставленням до Іншого (його культури, релі-
гійної орієнтації, соціально-політичних поглядів тощо).  

Нетрадиційне суспільство, що здатне до швидкого реагування на зміни соціальних і культурних 
реалій, дозволяє людині вільніше ставитися до різних зв’язків. І це природно: кожна особистість нама-
гається самоідентифікувати себе у тій системі зв’язків, яка видається їй найважливішою для власної 
життєдіяльності, реалізації своїх життєсмислових цілей. Особливо це має істотне значення для фор-
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мування творчого Я, оскільки розширення спектра зв’язків із Іншим сприяє поглибленню творчого по-
тенціалу митця і, зокрема, чутливому реагуванню на зміну художніх стилів і напрямків. 

У традиційному же суспільстві зв’язки творчої особистості з Іншим суттєво обмежуються тра-
диціями та релігійними канонами, а також світоглядними концептами цієї соціокультурної спільноти. 
Виконуючи роль генетичної пам’яті народу, традиції водночас істотно зменшують вибір можливих 
шляхів розвитку особистості, обмежуючи її діяльність канонами, традиційними художніми прийомами 
вузького кола митців і регіональними межами.  

І все ж народні майстри ніколи не залишались обабіч загальнокультурних процесів, сприймаю-
чи все найкраще, що було створено людством. Зміна світогляду епохи, потреба творчого самовира-
ження спонукають народних майстрів до пошуку нових художніх форм, зокрема звернення до існуючих 
художніх стилів. Однак цей процес має свої особливості – народні митці засвоюють не всю систему 
художнього стилю, а лише окремі його елементи, трансформуючи їх через призму свого Я і поєднуючи 
їх із традиційними художніми прийомами. Тому, на мій погляд, використовувати поняття "стиль" щодо 
народної художньої творчості не зовсім коректно. 

Характер соціалізації і персоналізації особистості, співвідношення інтеграційних і диференцій-
них складових цього процесу залежать від конкретно-історичних умов людського життя, зокрема: соці-
альної структури суспільства, системи його базових знань, форм діяльності людей і їх взаємостосун-
ків. Тому самоідентифікацію особистості слід розглядати не як окремий акт, а як безперервний процес, 
детермінований динамікою соціуму. Для прикладу порівняємо особливості її соціалізації в радянсько-
му і пострадянському суспільствах.  

Тоталітарний режим радянських часів значно обмежував диференціацію, самовизначення лю-
дини, що сформувало певний тип соціальної ідентифікації особистості. Кожна людина повинна була 
ідентифікувати себе з деяким гомогенним "радянським народом", безумовно приймати офіційну ідео-
логію з її цінностями і нормами, інакше ставала "чужою" у суспільстві. Формування самосвідомості 
особистості за ідеологічним принципом порушило її зв’язок з народною спільнотою, що значно піді-
рвало основи цієї соціальної структури, а творчість за принципом соціалістичного реалізму перетво-
рила народне мистецтво на щось архаїчне.  

Руйнування СРСР, зникнення з мапи світу держави, з якою ідентифікували себе мільйони людей, 
супроводжувалися зламом соціального і релігійного життя суспільства. У 1990-х роках на пострадянському 
просторі процес самоідентифікації набуває нового характеру – увага людей фокусується на власних інте-
ресах, які часто вступають у протиріччя з інтересами "свого кола". Невизначеність цілепокладання суспіль-
ства, аморфна соціальна структура, конфронтація різних соціальних груп детермінували "розмитий" харак-
тер сучасного соціально-ідентифікаційного процесу адаптації людини в суспільство.  

Недовіра до влади, домінування власних інтересів різноманітних соціальних, етнічних, релігій-
них, професійних груп при відсутності інституту, спроможного узгодити ці інтереси, ще більше усклад-
нюють процес самоідентифікації людини, перешкоджаючи для певних верств населення підключення 
до системи соціальних зв’язків, що призвело до їх маргінальності.  

З послабленням соціальної ідентичності стан маргінальності індивідів поглиблюється, відбува-
ється руйнування соціальних зв’язків. Водночас зростає бажання людей злитися з конкретною соціа-
льною групою, щоб забезпечити реалізацію і захист своїх базисних життєвих потреб і інтересів. Тобто, 
в соціальній ідентифікації, за В. Келле [7], починає переважати захисно-адаптаційна функція. Можли-
во, саме тому в останні часи посилюється прагнення людей до реконструкції зв’язків із власною на-
родною культурою на всьому пострадянському просторі.  

Отже, самоідентифікація і самосвідомість належать до базових процесів соціалізації людини й 
є невід’ємною умовою її життєдіяльності як розумної істоти. Процес її соціалізації здійснюється шля-
хом засвоєння соціокультурного досвіду спільноти і відбувається у постійній опозиції Я та Іншого, Сво-
го і Чужого, у безперервному порівнянні Моїх та Інших інтересів і цінностей. Самовизначаючись, фор-
муючи і підтримуючи свою ідентичність із суспільством, людина тим самим детермінує свій спосіб 
життя. Чим глибше вона пізнає себе, тім реальнішими є її цілі й результативнішими зусилля з їх 
об’єктивізації. Це відіграє вирішальну роль у становленні особистості як творця в культурно-
опосередкованому бутті.  
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У статті йдеться про філософсько-естетичний аспект творчості Т. Шевченка. Автор доводить, що буде корект-

ним говорити не про розроблену Т. Шевченком світоглядну систему, а про філософсько-естетичне підґрунтя творчості 
Кобзаря, яке породжує особливі художні образи. Вони є цілісними, глибоко почуттєвими, морально наповненими – зо-
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Философско-эстетическая подоснова творчества Тараса Шевченко (к 200-летию со дня рождения 

Кобзаря) 
В статье идет речь о философско-эстетическом аспекте творчества Т. Шевченко. Автор доказывает, что бу-

дет корректным говорить не о разработанной Т. Шевченко системе мировоззрения, а о философско-эстетической по-
доснове творчества Кобзаря, которая порождает художественные образы, имеющие свои особенности. Такие образы 
являются целостными, глубоко чувственными, морально наполненными – изобразительными. Эту направленность 
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Kodieva Helena, Doctor of Culturology, Professor of the chair of philosophy, social and humanitarian branches 

of science of Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine 
The Philosophic and Aesthetic Basis of Taras Shevchenko’s Creative Activity (to 200 Years from 

Kobsar’s Birthday) 
The article deals with the philosophic and aesthetic aspects of Taras Shevchenko’s creative power. The author 

proves that it would be correct to talk not of the world outlook system, created by T. Shevchenko, but of the philosophic and 
aesthetic basis of Kobsar’s creative activity. This basis produces special artistic images. They are integral, deeply sensitive, 
moral – all that means pictorial. This line of T. Shevchenko’s art must be continued by the artistic heirs of great Kobsar. 

The article is dedicated to the 200-th anniversary of Taras Shevchenko’s birthday. The great Ukrainian poet and artist 
T. Shevchenko had been called ‘Kobsar’ because his creative work was deep-rooted in native culture. He was a people’s 
writer, painter, master of graphic art. T. Shevchenko described life of Ukrainian people as truly as famous native poets and 
singers, the so called Kobsars, did. That is why all the generations of Ukrainian people worship Taras Shevchenko.  

Every Shevchenko’s jubilee makes an opportunity to appreciate his creative heritage again and again, every 
time from new philosophic and aesthetic positions.  

So does the author of the article. She offers her own view of the traditional scientific problem: what is the nature 
of philosophic and aesthetic basis of Taras Shevchenko’s creative activity.  

As to the scientific literature on the subject, the author does not analyses it deliberately, because of enormous 
number widely known sources. 

The tasks of the article are the following: 1) to find out the creative basis of the images in T. Shevchenko’s fine art, i. e. 
in his painting and graphics; 2) to find out the traits inherent to T. Shevchenko’s mentality in creative work of his followers. 

The philosophic and aesthetic basis of T. Shevchenko’s creative work was special, i. e. there was no strict 
logical system in his world outlook, as for example in the German classical philosophy. On the contrary, the philosophic 
and aesthetic basis of T. Shevchenko’s creative work was rooted in the broad mythical and poetic mentality of Slavic 
peoples, including Ukrainians, of course. This kind of mentality contained sensuality, intuition; it was full of metaphors, 
symbols etc. Kobsar’s artistic images were integral, deeply sensitive, moral, i. e. they were pictorial. In this aspect T. 
Shevchenko’s philosophic and aesthetic ideas were similar to the so called ‘philosophy of heart’. The most famous 
Ukrainian philosopher G. Skovoroda belonged to this trend.  

Mythical and poetic mood can be found everywhere in T. Shevchenko’s creative works, both in romantic and 
realistic ones. The examples of that mood are offered in the article. One of them is the following. The most famous T. 
Shevchenko’s picture ‘Catherine’ shows us what are the abilities of the critical realism when its means are used by 
genius. The ideas and senses of the artist are expressed in ‘Catherine’ with quantitative factors: narrative elements, 
signs, symbols, personifications etc. The image of Catherine symbolizes beautiful, frank, oppressed, humiliated Ukraine. 
An old oak-tree which is painted in the picture symbolizes strength and grandeur of Ukrainian land. Also there is a mill 
which symbolizes endless rotation of Ukrainian being. Then there is a figure of a people’s representative in the picture. 
His features resemble the features of T. Shevchenko’s face. We understand that the artist expresses his absolute 
sympathy for the main character of his picture. There is the only negative character in this creative work. This is a soldier 
from Moskovia. He had hurt Catherine and was depicted in a caricature manner.  

                                                 
© Кодьєва О. П., 2014 

Культурологія   



Вісник НАКККіМ № 3’2014  ISSN 2226-3209 

 53

‘Catherine’ is a poetic creative work. On the contrary, another example shows keen criticism. The talk is about 
Shevchenko’s famous graphic series ‘The Parable of the Prodigal Son’. It contains a few pictures in which the author 
shows different examples of the tragedy of ‘prodigal sons’, i. e. oppressed people in Russia of the nineteenth century. 
We can find narrative means in this series. In this case we must remember that Taras Shevchenko was a writer first of 
all. But Shevchenko’s narration was neither boring, nor cold. On the contrary, it evoked sympathy for the above-named 
prodigal sons. The great Kobsar’s criticism was not criticism for its own sake. Its aim was ideological and sensual 
renewal of Ukrainian society.  

In contemporary culture there is an important task to continue and develop T. Shevchenko’s creative ideas. The 
fact is that most of contemporary artists use T. Shevchenco’s favorite romantic and realistic creative methods for solving 
that task. These methods are more able to transfer T. Shevchenko’s artistic images into contemporary art than it would 
do such methods as modernism and post-modernism. Some examples of such romantic and realistic contemporary 
works made by T. Shevchenko’s heirs are offered in the article. For example, the author of the article names the 
following Ukrainian artists: sculptor I. Kovaleridse, painters P. Kodyev, G. Melekhov, V. Kasiyan etc.  

As to the aspect of poetic sensuality there is a kind of spiritual connection between the memory of Kobsar and 
real contemporary people. ‘Connection of times’ can be realized through objects of culture which are being used for a 
long time. The famous Peresopnitskoye Gospel is a bright example of this. It was in Taras Shevchenko’s hands, he was 
delighted with it. Then it was in hands of many people. Psychologists call this phenomenon an ‘effect of hands 
outstretched’. Contemporary aesthetic science attaches great importance to this phenomenon. 

Conclusion: 
1. Taras Shevchenco’s creative work has deep native philosophic and aesthetic roots. They are mythical and 

poetic and are as important as strict logical philosophic and aesthetic systems. 
2. Kobsar uses romantic and realistic means, which can be qualified as pictorial, i. e. integral, image-bearing, 

deeply sensitive, moral. 
3. Romantic and realistic methods are the most adequate ones in developing T. Shevchenko’s creative heritage today.  
Keywords: philosophic and aesthetic basis, creation, art, the pictorial, artistic image, method of creation, 

inheritance of creation. 
 
Нинішній ювілей великого Кобзаря з новою силою актуалізує різноманітні аспекти творчості і 

громадського життя генія українського народу. Знову і знову аналізується контекст широкої діяльності 
Т. Шевченка, переглядається творчість послідовників Кобзаря, поновлюються роздуми чи не кожного 
свідомого українця про власну причетність до визначної Шевченкової постаті. Притому, кожен ювілей як 
подвійна віха – минулого часу і теперішнього – несе певне нове бачення ніби вже цілком відомих явищ. То 
ж і автор даної статті намагається запропонувати власне бачення одного з питань, що хоч і стало тради-
ційним, але залишається важливим і цікавим: як ставитись до філософсько-естетичної площини творчості 
Т. Шевченка у тому контексті, що великий син нашого народу не був ані професійним філософом, ані есте-
тиком, тобто не представив світові розгорнутої логічної філософської (філософсько-естетичної) системи. У 
цьому розумінні погляди Тараса Шевченка не зіставляють, скажімо, з побудовами німецької класичної фі-
лософії. На відміну, ментальний світ Тараса Шевченка цілком можна включити у нашу вітчизняну і, ширше, 
– у слов’янську світоглядну міфопоетичну сферу. Вона здатна об’єднати своїх досить різних мислителів на 
ґрунті єдиного глибинного раціонально важко усвідомлюваного творчого начала. Відтак, віднаходимо спі-
льне у Т. Шевченка і з І. Франком, який був відомий у Європі як естетик психологічного спрямування, і з 
Г. Сковородою – найвизначнішим українським мандрованим філософом, творчість якого сповнена симво-
лікою Святого письма. То ж підкреслимо: для національного українського світобачення дуже характерні 
почуттєвість, інтуїтивно-психологічне та художньо-естетичне сприйняття навколишнього світу. Таким є, на 
думку автора цієї статті, наше коріння, філософсько-естетичне підґрунтя мислення народу. То ж мета 
статті – представити авторське бачення специфіки філософсько-естетичної спадщини Тараса Шевченка.  

Завданнями статті є: 1) конкретне виявлення у мистецтві Т. Шевченка тих основ образотво-
рення, які виступають як зазначене філософсько-естетичне творче підґрунтя; 2) звернення уваги на 
деякі риси Шевченкового світогляду у сучасному нам творенні.  

Об’єкт дослідження – філософсько-естетичне підґрунтя Шевченкіани, предмет – прояв цього 
підґрунтя у Шевченкіані живописній, графічній, скульптурній. 

У науковій літературі Шевченкова тема безмежна, аспектів досліджень величезна кількість, їх 
докладний огляд навряд чи доцільно робити у даній статті, тому автор висвітлює лише деякі власні дум-
ки і дещо з власної концепції творення образу. Остання, якщо говорити стисло, зводиться до наступного: 
повноцінний художній образ, що складається в уяві, має такі особливості: він цілісний, на глибинних рів-
нях яскраво почуттєвий – не обчислюваний раціонально, позачасовий, морально наповнений.  

Як здається, уся "таємниця" Тараса Шевченка полягає в тому, що великий Кобзар спромігся 
однією вже силою свого могутнього таланту, поза аналітичних зусиль, явити світу всі зазначені особ-
ливості творення, зосередивши їх у тому чи іншому образі. І такий образ постає як зображальний. Це 
стосується і живопису, і графіки, і скульптури, і літератури.  

Т. Шевченкові чудово вдається відтворити повноцінний зображальний образ у межах не тільки 
романтичного методу, де таке відтворення здається цілком органічним, а й у досить жорстких, раціо-
нальних межах критичного реалізму. 

Задля підтвердження сказаного відновімо у пам’яті такі знайомі і дорогі Шевченкові образи. 
Обсяг даної статті, звичайно, обмежує джерела дослідження, тому майже вся увага буде приділена 
аналізу того матеріалу, який є найбільш показовим – наочним – при розкритті обраної теми. Це мате-
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ріал мистецтва, яке прийнято називати образотворчим. Тарас Шевченко був художником – портретис-
том, майстром побутового, історичного, пейзажного жанру, спеціалістом у техніці олійного живопису, 
акварелі, малюнку. сепії, офорту. 

Реалізм, як відомо, становить головний творчий метод Т. Шевченка. При цьому, основні графі-
чні і живописні твори митця постають як сповнені трагічного пафосу або гостро критичні, або ж синте-
зують те і інше та ще й нерідко утримують тонку ліричну ноту. Такою є, наприклад, широко відома кар-
тина "Катерина" (1842, Національний музей Тараса Шевченка). 

Геній українського народу захоплювався творчістю Рембрандта і наслідував її, проте, реалізм 
Тараса Шевченка як художника глибоко самобутнього якісно відрізняється від Рембрандтового: метод 
зрілого періоду творчості Т. Шевченка прийнято називати критичним реалізмом, хоча даний метод не 
охоплює всього змістовно-формального багатства робіт великого митця світового рівня.  

Утім, як би там не було, але критицизм має вельми велику питому вагу у творах славетного бор-
ця за волю українського народу, і на засобах художньої творчості Т. Шевченка варто зосередити увагу, 
тим більше, що критицизм у мистецтві традиційно не всі сприймають як органічний для образотворення, 
для передачі найвищої творчої мети – Краси, для якої не треба багатослівності, холодного розрахунку, а 
особливо, виплескування негативних емоцій. І така точка зору була і залишається досить впливовою. 

Щодо нашого вітчизняного образотворчого мистецтва відомо, що його висока ідейна, критична 
насиченість, особливо у середині та другій половині ХІХ ст., сама нерідко ставала об’єктом критики з 
боку митців різних генерацій (наприклад, з боку прихильників відомого об’єднання "Мир искусства"). 
Отже, на що здатний критичний реалізм, коли його використовує геній, тобто митець широких погля-
дів, високих обріїв, великого серця? 

Тарас Шевченко, дійсно, у своєму найславетнішому творі намагається передати весь біль сер-
ця, великою мірою, через використання кількісного чинника – оповідних елементів, знаків, уособлень. 
Так, дослідники відзначають, що образ Катерини, який, природно, несе в картині основне ідейно-
художнє навантаження, символізує прекрасну, щиру, понівечену Україну. Віковічний дуб, що протягує 
до Катерини свої віти, звичайно викликає думку про силу та велич української землі. Дещо позаду, на 
пагорбі, як монумент, стоїть вітряк, теж символ України – символ нескінченного коловороту її буття. 
Під дубом на битому шляху сидить ложкар, в обличчі якого вгадуються портретні риси самого Т. Шев-
ченка. Це представник народу. Як відомо, народний погляд на події, які змальовані у творі, неодно-
значний. Т. Шевченко ж висловлює беззастережне співчуття своїй героїні. Збоку, у напівтемряві – 
об’єкт критики, вершник-москаль, який полишає Катерину. Його й не побачити з першого погляду – 
така це огидна, мізерна фігура, навіть, написана вона дещо карикатурно. 

Отже, змістовно-формальні складові картини натякають, позначають, символізують… Склада-
ється оповідь подій, таких типових для пригніченої України. Ніби звичайні події [4, 152-155]. Однак ти-
ми, хто займався творчістю Т. Шевченка, давно помічено і визнано, що малюнок ніг Катерини є досить 
точною копією ніг "Сікстинської мадонни" Рафаеля… Навряд чи це випадково і, цілком імовірно, свід-
чить про те, що у буденних, на перший погляд, подіях Т. Шевченко вбачав високі узагальнення. 

Бажання багато сказати викликало появу серій графічних робіт: "Мальовнича Україна" і "Притча про 
блудного сина" (1844 та 1856–1857 рр., Національний музей Тараса Шевченка). Перша серія змальовує 
примітні образи української природи та побуту, характерні епізоди з історико-культурного життя України. В 
роботах серії багато хвилюючих вірогідних деталей; загальним критичним настроєм серія не відзначається.  

Зовсім іншою – гостро критичною – є серія "Притча про блудного сина". У даному випадку по-
рівняння з творчістю Рембрандта напрошується само собою. Однак підходи до однієї й тієї ж самої єван-
гельської притчі у Т. Шевченка й Рембрандта принципово різні. По-перше, замість однієї картини з одні-
єю сценою Т. Шевченко виконує серію малюнків під такими назвами: "Програвся у карти", "У шинку", "У 
хліві", "На кладовищі", "Серед розбійників", "Кара колодкою", "Кара шпіцрутенами", "У в’язниці". 

Про зазначені малюнки, пояснюючи задум їх автора, відомий український мистецтвознавець 
М. Батіг пише: "В них художник розкрив всю глибину трагедії "блудних синів", яких породжувало екс-
плуататорське суспільство за кріпацтва, а потім чинило над ними свою немилосердно жорстоку роз-
праву, прирікаючи їх на солдатчину, кайдани, шпіцрутени, в’язниці" [1, 226-227].  

Отже, у Шевченковій трансформації євангельської притчі відверто постають суспільні вади сучас-
ного художникові життя. Оповідність малюнків така, що, здається, її вистачить на цілу повість, а то й на 
роман. Адже Тарас Шевченко перш за все (хоч і вважав себе літературним аматором) великий поет, пись-
менник. З іншого боку, варто згадати, що поетичні твори Т. Шевченка яскраво зображальні. То ж оповід-
ність малюнків не суха й холодна. Навпаки, вона викликає у глядача співпереживання головному персона-
жу, живий відгук на його біль. Ось, наприклад, аркуш "Кара шпіцрутенами". Він найбільш трагічний з усіх і 
викликає почуття жаху від уявлення страждань, які доведеться прийняти "блудному сину" царської Росії. 
Певним комплексом деталей художник спрямовує хід роздумів глядача, запал його переживань. 

Чи необхідна вся розгорнута в серії конкретика, чи не губиться за таких умов провідна ідея 
притчі? На переконання автора цієї статті, аби ідея спрацювала, увесь обсяг її конкретного прояву ми-
тець має прийняти до своєї душі, засвоїти, подолати (не відкинути!), щоб засвітилася вона в єдиному 
вищому горінні. Однак, так би мовити, до якого саме душевного тепла апелює революціонер-демократ 
Т. Шевченко? Логічно було б припустити, що це тепло близьке до вогню … ненависті. Ненависті до 
гнобителів, до ворогів. Але тоді при чому тут євангельська притча про всепрощення?  
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Якими шляхами йшов політичний засланець Т. Шевченко до високих істин? Мабуть, остаточ-
них тверджень варто застерігатись. Дійсно, є в Шевченкових думках і кров, і помста, але… Притча як така, за 
своїм визначенням, має на меті моральний висновок. Як же тлумачить висновок про всепрощення критичний 
реалізм Т. Шевченка? Художник виводить збірний (на сучасному йому матеріалі) образ "блудного сина". 
Останньому протистоїть імперська батьківщина, яка ставиться до свого сина, як мачуха. Щоправда, "блудний 
син" – не взірець моральної чистоти і не людина високої ідейності, навпаки, він викликає жалість і потребує 
милосердя. Згідно з притчею, батько має простити синові все. Батьківщина ж Шевченкового "блудного сина" 
для того, щоб навчитися прощати, повинна внутрішньо змінитися, запаливши в собі світло батьківської лю-
бові. Інша річ, що у Тараса Шевченка мало надії на еволюційні, без насильницького втручання, позитивні змі-
ни у сучасному йому суспільстві. Ось чому конкретизовані, та ще й з реальними прообразами, персонажі 
"Притчі про блудного сина" виглядають досить безпорадними. Так, навряд чи сподівається на диво 
справедливості герой аркуша "У в’язниці", який приречено, погаслими очима дивиться на глядача. 

Загалом вся критична серія з сучасного Т. Шевченкові життя справляє враження свого роду 
non-finito: ніби не виявлена головна ідея євангельської притчі – на відміну від Рембрандтової картини. 
Проте, ідея світла, злагоди і всепрощення живе у творчості Т. Шевченка і надає потенційної закінчено-
сті, а значить, – сутнісної зображальності його найбільш критичному графічному творові. 

Отже, можна стверджувати: критицизм заради критицизму не є плідний; душа має утримувати 
високий ідеал, який саме і виступає як зображальний образ. Творчий геній Т. Шевченка, безумовно, 
був у згоді з такою настановою. У підтвердження цієї думки ще раз згадаймо картину "Катерина": саме 
вона несе в собі дійсно великий позитивний зміст – велику істину зображального начала. 

Сам Тарас Шевченко, поет-пророк, підсумовуючи філософію усього свого життя, висловлює 
святу віру: 

"І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата, 
А буде син, і буде мати, 
І будуть люде на землі". 

Яким чудовим відлунням є ці поетичні рядки хрестоматійно відомим думкам Григорія Сковоро-
ди про те, що коли думки людини спокійні, серце мирне – то й усе світле, щасливе, блаженне, що оце 
є філософія. Філософія серця.  

Відлунням Шевченкових поетичних дум, плідним поростом того ж філософсько-естетичного 
підґрунтя є доробок Кобзаревих творчих нащадків різних поколінь. Це і митці безпосередньо пошев-
ченкової доби – І. Соколов, Л. Жемчужников, це і художники радянських часів – Г. Манізер, В. Касіян, 
Г. Мелехов та багато-багато інших. Творчість кожного з відомих художників – названих та інших – до-
статньо висвітлена у мистецтвознавчій літературі, і все ж, зробимо деякі нотатки щодо творчості одно-
го з названих вище митців. Йдеться про Івана Соколова. 

Російський художник І. Соколов працював, зокрема, у контексті української культури, у своїх кар-
тинах і малюнках відобразив побут народу, його скупе на радість, багате на горе життя. Найбільш зна-
менитою роботою художника є картина "Проводи рекрутів" (1860, Національний музей Тараса Шевчен-
ка). Революційно-демократичні настрої І. Соколова, підняті ним гострі суспільні проблеми, навіть, 
болячки, які підлягали викриванню – це цілковито Шевченків рівень творчої налаштованості. Співчуття 
художника родині рекрута, якого на довгі роки забирали у солдатчину, виливається у невичерпний тяж-
кий біль. Талановитому автору вдається правдиво передати ці почуття навіть стандартними художніми 
засобами, яких навчали у петербурзькій Академії мистецтв. Ці засоби виявились у зазначеній картині: 
група змальованих людей композиційно вписана у трапецію – це одразу кидається в очі; пози персона-
жів в дусі академізму красиві, навіть, вишукані, за винятком зігнутої постаті старої матері; між собою пе-
рсонажі слабко психологічно пов’язані; природне оточення написане не на пленері, а у майстерні худож-
ника – повітря не відчувається. Тож можна сміливо сказати, що глибини психологічного впливу на 
глядача художник досяг великою мірою через творчу близькість до Шевченкової філософії та естетики.  

Автор даної статті дозволить собі також декількома штрихами занотувати те, що становить 
внесок у Шевченкіану її батька, українського художника-живописця Петра Кодьєва (1899–1968 рр.), 
якому у рік народження великого Кобзаря виповнилося б 115 років. У Шевченкіані цього художника 
через століття естафетою передані щирість Шевченкової поезії, її сила і ліризм, почуття рідного наро-
ду і святості української землі. Серед робіт П. Кодьєва: "Т. Г. Шевченко на Україні. 1859 р. (Т. Г. Шев-
ченко серед селян)" (1938, Музей Т. Шевченка, м. Форт Шевченко, Казахстан), "Пророк" (1939, Мико-
лаївська обласна організація Національної Спілки художників України), килим за картиною "Т. Г. 
Шевченко на Україні. 1859 р.", витканий під керівництвом П. Кодьєва ткалями А. Демешко та Т. Івани-
цькою, "Повернення Т. Г. Шевченка із заслання" (1952, Шевченківський національний заповідник у Ка-
неві), "Київські мотиви (Т. Г. Шевченко на етюдах)" (1960, Національний музей Тараса Шевченка) 

Примітно, що критицизм часів Т. Шевченка відійшов у Шевченкіані ХХ-ХХІ століть на дальній план, 
точніше, набув забарвлення історичності (за виключенням творів років Громадянської та Великої Вітчизня-
ної воєн, коли Тарасова душа ніби цілком реально ставала до лав бійців-визволителів), давши місце пози-
тивному началу, ідеалам краси і добра – тому, чого передусім прагнув великий Кобзар. Ці ідеали зрозумілі 
всім – вони прості, яскраві, реалістичні. Шевченкові шанувальники і послідовники продовжують плекати 
плідне Кобзареве філософсько-естетичне підґрунтя. Так, роботи П. Кодьєва незмінно відновлюють невми-
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рущі реалістичні Шевченкові уподобання, зберігають і висвітлюють класичні естетичні ідеали Тараса Шев-
ченка – а вони сягають у сиву давнину античності, Ренесансу, козацького бароко. Зокрема, у зазначених 
творах П. Кодьєва Т. Шевченко постає реалістично, а значить, багатогранно: і як народний поет-лірник, 
нещадний громовержець, пророк і бунтар, і як тихий лагідний син української землі. Саме такий образ 
Т. Шевченка, створений його життям – життям поета, художника, громадянина, – має бути збережений для 
нащадків. І зберегти його може саме Шевченків реалістичний напрям у мистецтві. Тим більш, що цей на-
прям, який має таке потужне філософсько-естетичне коріння, є природним, а значить, невмирущим.  

Знаменно, що навіть сучасні "безцеремонні" щодо творчих традицій стильові напрями модернізму 
чи постмодернізму вельми обережні з образотворчою іконографією, пов’язаною з Т. Шевченком [6]. Як 
приклад можна порівняти дві роботи одного автора одного історичного періоду. Відомий український скульп-
тор І. Кавалерідзе створив у 1923–1924 рр. пам’ятник Артему (Ф. А. Сергєєву) у Артемівську. Автор "вдався 
до прийомів конструктивізму й кубізму" [3, 230]. У 1918 р. І. Кавалерідзе створив пам’ятник Т. Шевченку в 
Ромнах. Останній охарактеризовано так: "Реалістична форма скульптури проста і добре модельована" 
[2, 42]. Варто зазначити, що цей скульптор у 1918 році і 1920-х роках схилявся до модернізму.  

У зв’язку з зазначеним дуже хочеться сказати: чи не "винний" у цьому явищі той теплий людсь-
кий духовний зв'язок між Тарасом Шевченком і його палкими прихильниками у наступних поколіннях, 
який, з одного боку, існує цілком реально, а з іншого – здається ледве не містичним? Мабуть, так. Ось 
приклад. Перебуваючи у Переяславі, Т. Шевченко ознайомився зі славетним Пересопницьким єванге-
лієм, яке певний час зберігалося у бібліотеці Переяславської духовної семінарії. Кобзар високо оцінив 
цю пам’ятку, був зворушений нею. Згодом, під час Великої вітчизняної війни, цю святиню української 
культури евакуювали до Уфи. А реевакуювати, можна сказати, знову повною мірою вводити до украї-
нського культурного обігу, Євангеліє разом з іншими українськими художніми цінностями довелося 
батькам автора цієї статті – Петру Кодьєву, який був у 1943–1945 рр. директором Картинних фондів 
художніх музеїв України, і Ніні Кононовій (Кодьєвій), головному хоронителю Фондів. Так що невловиме 
торкання людських рук, або, дещо переінакшуючи відомий вислів з галузі психології, – "ефект простяг-
нутої руки" відбулися тоді, відбуваються і сьогодні. Відбуватимуться, сподіваємось, і надалі.  

Отже: 1. Тараса Шевченка з повним правом можна вважати митцем, в основі творчості якого 
лежить глибоке світоглядне начало. Останнє можна ототожнити зі свідомою і позасвідомою почуттєві-
стю, позачасовим народним архетиповим духовним поглядом – з потужним філософсько-естетичним 
корінням, або підґрунтям творчості. 

2. Творчість Т. Шевченка, в тому числі критична, має в основі морально-естетичні ідеали, зад-
ля висвітлювання і втілення яких Кобзарем застосовано романтично-реалістичні зображальні засоби, 
що є невмирущими, адже притаманні самій сутності людського сприйняття. 

3. Творчі послідовники Т. Шевченка продовжують застосовувати методи митця (романтизм, реалізм) як 
необхідні у справі збереження першоджерельної чистоти духовного підґрунтя мистецтва великого Кобзаря. 
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"КАРТИННІ ГАЛЕРЕЇ" ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ЯК ХУДОЖНІ ПРОТОМУЗЕЇ 

 
У статті на основі античної літературної рефлексії, зокрема робіт істориків, географів і мистецтвознавців Давніх 

Греції і Риму, запропоновано гіпотезу щодо стой із розписами ("картинних галерей") Давньої Греції як художніх протомузе-
їв. На ґрунті проведеного дослідження виявлено підстави вважати "картинні" cтої і толоси Давньої Греції за своєю суттю 
художніми протомузеями, адже вони виконували функції збереження і транслювання засобами мистецтва соціального і 
гуманітарного досвіду античного суспільства. 

Ключові слова: "картинні галереї", художні протомузеї, Давня Греція. 
 
Гончарова Елена Николаевна, доктор культурологии, доцент, заведующая кафедры истории Украи-

ны и музееведения Киевского национального университета культуры и искусств  
"Картинные галереи" Древней Греции как художественные протомузеи 
В статье на основе античной литературной рефлексии, в частности работ историков, географов и искус-

ствоведов Древней Греции и Рима, предложено гипотезу о стоях с росписями ("картинных галереях") Древней 
Греции как художественных протомузеях. Проведенное исследование дало основания считать "картинные" стои 
и толосы Древней Греции по своей сути художественными протомузеями, так как они исполняли функции сохра-
нения и трансляции средствами искусства социального и гуманитарного опыта античного общества. 

Ключевые слова: "картинные галереи", художественные протомузеи, Древняя Греция.  
 
Honcharova Olena, Doctor of Cultural Studies, Associate Professor, Head of Ukraine's History and Museology 

Chair, Kyiv National University of Culture and Arts 
"Art gallery" of Ancient Greece as an art protomuzeyi 
The problem of the genesis of an art museum as one of the institutionalized forms of modern museums is little 

research in domestic culturological discourse. The proposed paper aims to somehow fill this gap theoretical analysis of 
the museum as a social and cultural phenomenon, using as a base of source ancient literary reflection, in particular the 
work of historians, geographers and art of ancient Greece and Rome. 

Unlike domestic to foreign museology art museums have become quite the object of intense discussion in 
interdisciplinary discourse: philosophy, history, art, and cultural. Thus, over the past decade and a half there was a series of works 
(from articles to doctoral theses), the authors have devoted their research – completely or partially – that is what museums. 

By example is the article O. Sapanzha "Modern art Museum: In the Service of Humanity or man?", in which he 
emphasizes that art museum is a separate and independent form of museum culture phenomenon, while stressing the 
art museum and gallery type memorial Museum of art [1, 8]. On the genesis Art Museum, the O. Sapanzha even the 
Renaissance period considers "before museum gathering" that existed in the form of Antiquaries. To them it does and 
collection of the Medici in Florence, and the collection of Wittelsbach in Munich. 

This view of the process of institutionalization of art museum is somewhat contrary to the position of Western 
museologists. Italian scientist Raffaello Monti argues that the conversion art collection of the Florentine Medici dukes on 
municipal property is that the date on which we can talk about the emergence of an art museum, and suggests it is the 
first gallery Uffizi art museum in Europe. Therefore, the emergence of museums in the modern sense is in the first half of 
the eighteenth century [2, 28]. 

T. Yurenyeva in a doctoral thesis on the museum as a social and cultural institution, pays attention to the 
question of the genesis of art museums. She believes the process of becoming not only an art museum, and the 
museum in general quite lengthy. "The genesis of the museum as a social and cultural institute – notes the author – 
starts on the Renaissance, when there is formation of its structural elements that are related to collecting, studying, 
exhibiting things as bearers of social and cultural meanings and functionally oriented preserve and updating cultural 
values. "The final stage of this process, in its opinion, is in the XVIII-XIX centuries [3, 34-36]. 

Studied in detail the process of becoming an art museum T. Kalugina. Scientist pushes the beginning of this 
process to antiquity, however, in our opinion, rightly warns against in order to begin the process of counting of such 
institutions as Museyon, which usually normally written in various dictionaries and encyclopedias. She rightly argues that 
art museums have a short history but a long history ... Usually researchers, without going into the subtleties of 
philological called Greek Museyon ... first museum however they differed significantly from modern museums. However, 
analysis of semantics words are "Museyon" (a place dedicated to the Muses, a temple of the Muses) indicates, according 
to the researcher that these entities prior to the actual museum, but by no means can be considered the first museum in 
our sense [4, 41]. Thus, according to T. Kalugina, a social institution, which in the Renaissance called "museum" or 
"Museyon" could hardly be considered the beginning of what is embedded in the concept of "museum" us [4, 42]. 

Sharing this view, however, we note that researchers leave aside another spatial form of the existence of 
ancient cultures in which architecture has become a "safe haven" for collection if not, the placement of works of art, and 
was the bearer of the spiritual culture of objectification in paintings – art stoya (gallery) ancient Greece. 

None of the authors do not deny the fact that if not a collection, the focus in a particular area of art – sculpture 
and painting – began in the days of ancient Greece. Along with the sacred or randomly-memorial places – temples and 
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sculptures of athletes at Agora – artwork decorated stand – covered galleries, sometimes several tiers where 
philosophers met or walking, talking, vacation dwellers. These galleries, one side of which was a wall, and on the other 
floors supported by columns, often decorated with painting and sculpture. 

Information on the subject that interests us beginning with a common in the literature of ancient Greece genre 
ekfrazis – description of monuments of art. The earliest of these descriptions can be attributed to V century BC, because 
they already found the "father of history" – Herodotus. In the third century BC tradition continued, particularly Duris 
Samos, from whose works – "about the artist" and "On sculptors" – survived only three fragments. Polemon Ilionskiy (the 
end of the III century – first half of II century BC.). Left a first catalog of the so-called Athenian Pinakothek (stoya), which 
were stored, along with other artifacts and works of art: paintings, sculptures, objects of applied art. 

Among this information anywhere else "scattered" information about places that could be considered a 
prototype for art museums. That interior walls of homes are often painted or even covered with monumental painting, 
architectural theorist Vitruvius pointed out (I century BC). However, he mentioned only private homes [5, 138-139]. Pliny 
the Elder (23 – '79) in his "Naturalis History" ('77 BC. E.) Most attention to the realities of Rome, which is quite logical, 
because he wrote this encyclopedia for the Roman Emperor Titus. However, historian and suggests a number of 
important information about the Greek artists and their works. He writes about Athens Pinakothek, which was published 
works of Greek artists. 

About the Greeks Pliny writes that "they decorate their picture gallery old picture", "decorate their palestra and 
keromats images of athletes" and "portraits of Epicurus they are in bedrooms everywhere carry with them" [6, 79]. The 
text of Pliny follows that Pinakothek were common [6, 108]. As for the Greeks ("old") Pliny notes that "the art of the cities 
served and the artist was the common property of the world" [6, 102]. 

Another valuable resource is informative ten-work "Description of Greece" Greek geographer and historian 
Pausanias. Pausanias (second century AD.), who is considered traditionally geographer, in his "Narrative ..." acted as a 
historian and art critic. At least half of the text of the book is devoted to a careful description of the works of ancient 
Greek art sculptures and paintings. Pausanias carefully enumerates and describes the monuments of art, which he saw 
clearly. Because his work is not only geographical in nature, but as for us, much more historical and historical in art. In 
the latter sense, it can be as genre of ekfrazis [7, I, XV, XXIII]. 

Describing Points of Epidaurus, Pausanias notes Tholos, where the picture painted Pavsiy on which was 
depicted the goddess of intoxication and Matt god of love Eros. Given the geometry of Tolos (round building) can be in 
the affirmative to believe that it was a wall painting, easel and not [7, II, XXVIII]. Also Pausanias mentions stoya in 
Trezene (Korynfika) [7, II, XXXI] gallery Sparta [7, III, XIII, XVI], a place to talk – Leskha in Delphi [7, X XXVI]. 

The fact that the galleries, which were works of art, were quite common and at the end of the second century 
AD shows ekfrazis Philostratus the Elder "paintings." Action "picture" is in one of the galleries of the suburbs of Naples, 
which at that time, like Greece in general was part of the Roman Empire. Ekfrazis constructed in the form of lectures for 
young people, as a retrospective record conversations instructive-educational nature at the request of the son of his 
friend, who's stopped by [9, 32]. The text can be understood that the gallery was filled with paintings, whose number, 
according to the text ekfrazis, reached 65 units. They were written on mythological subjects drawn from Greek literature 
(Homer, Hesiod, Aesop, Aeschylus, Euripides, Pindar), and the events of Greek history (gallery seems to have been 
public, works that adorn the gallery represented easel painting, according to architectural features, this gallery was stoya, 
though unusual, "four or five beams", gallery was not the old building, and the main thing: the picture was "collected and 
put"). This clearly says the author, and this means that we have at least two of the main functions of museums: collecting 
and exhibiting. (Note that most historians believe Philostratus described the gallery so that there is realistic, as well as 
the paintings referred to in ekfrazis [10, 23-26]). 

Thus, the museum features the de facto performed not those institutions that ancient Greeks called museyons. 
It is worth recalling that in Alexandria Museyon artwork is also not met. A way to meet one another – social and cultural 
phenomenon and its linguistic labels – is still very long. It should be noted that the term "Pinakothek" is also preserved 
and is now used to denote the subclass art museums, which contains only the collection of paintings. 

However, only conditionally possible to talk about the implementation galleries with custody. Survival from 
adverse weather conditions ensured of the building, as well as some techniques technology if they resorted artist himself, 
as testified Vitruvius. Any purposeful work on the conservation of the artwork has been conducted, but on some attempts 
such a restoration of ancient some authors have reported as generally unsuccessful, which often ended in damage or 
even destruction of the original. 

Only in ancient Rome will appear capture collecting (Greek) art, and so will be grounds to speak about the 
systematic collection as one of the museum invariant functions. This will happen as a transition to private ownership of 
the collection of works of art, which was not the Greeks, because all space art of ancient Greece was public. 

Given that the art museum can not be considered, ignoring the history of art, there is reason to believe "art" 
stoya and tolos ancient Greece in nature art proto museums, because they served as preservation and broadcast 
through art social and humanitarian experience of ancient society. 

Keywords: pinakotheks, proto museums of art, ancient Greece. 
 
Проблема генезису художнього музею як однієї з інституалізованих форм сучасних музеїв до-

нині залишається мало дослідженою у вітчизняному культурологічному дискурсі. Запропонована стат-
тя має на меті певним чином заповнити цю лакуну теоретичного аналізу музею як соціокультурного 
феномена, використовуючи в якості джерелознавчої бази античну літературну рефлексію, зокрема 
роботи істориків, географів і мистецтвознавців Давніх Греції і Риму.  

На відміну від вітчизняного, у зарубіжному музеєзнавстві художні музеї стали об’єктом доволі 
активного обговорення у міждисциплінарному дискурсі: філософському, історичному, мистецтвознав-
чому, культурологічному. Так, протягом останніх півтора десятиріччя з`явилась низка праць (від ста-
тей до докторських дисертацій), автори яких присвятили свої дослідження – повністю або частково – 
саме цим музеям. 
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До прикладу можна навести статтю О. С. Сапанжі "Сучасний художній музей: на службі людст-
ва чи людини?", в якій було сформульовано низку проблем, що потребують обговорення на сторінках 
наукових видань. Автор наголошує на тому, що художній музей є окремою формою музею і самостій-
ним феноменом культури. "Це особливість зібрання і сукупність технологічних прийомів, які не можуть 
бути скопійовані в музеях іншого профілю", адже художній музей – це "установа, в якій мистецтво по-
стає в його художній якості і звернено до художнього сприйняття…" [1, 8]. 

О. Сапанжа виділяє художній музей галерейного типу і художній меморіальний музей, котрий, 
як вона вважає, ближче до літературного меморіального. В статті розглядається саме перший тип. 
Художній музей галерейного типу характеризується тим, що у ньому "унікальність зібрання, у котрому 
на будь-якому етапі (не тільки у фондовій, а й в експозиційній та освітній практиці) пам’ятка (твір мис-
тецтва) превалює над комплексом (експозицією, виставкою), є однією з сутнісних рис" [1, 8]. 

Окремим питанням постає в статті проблема генезису художнього музею, яка цікавить нас 
найбільше. Щодо генезису художнього музею, то О. Сапанжа навіть добу Відродження вважає етапом 
"домузейного збирання", що існувало у формі антикварій. До них вона відносить і колекцію Медичі у 
Флоренції, і колекції Віттельсбахів у Мюнхені.  

Ця точка зору на процес інституалізації художнього музею дещо суперечить позиції західно-
європейських музеєзнавців. Італійський науковець Рафаелле Монті стверджує, що саме час перетво-
рення художньої колекції флорентійських герцогів Медичі на муніципальну власність є тією датою, від 
якої можна вести мову про появу художнього музею, і дає підстави вважати саме галерею Уффіці пе-
ршим художнім музеєм Європи. Тому виникнення музеїв у сучасному розумінні припадає на першу 
половину ХVІІІ ст., зокрема коли колекція родини Медичі, розміщена у флорентійській галереї Уффіці, 
за заповітом останньої представниці – Марії Луїзи Медичі – після її смерті 1743 р. перейшла у влас-
ність Флоренції [2, 28].  

Т. Юренєва у докторській дисертації, присвяченій музею як соціокультурному інституту, приді-
ляє увагу і питанням генезису художніх музеїв. Вона вважає процес становлення не тільки художнього 
музею, а музею взагалі доволі розтягнутим у часі. "Генезис музею як соціокультурного інституту, – 
відмічає автор, – розпочинається за добу Відродження, коли відбувається становлення тих його струк-
турних елементів, які пов’язані з колекціонуванням, вивченням, експонуванням речей як носіїв соціо-
культурних сенсів, а у функціональному відношенні орієнтовані на збереження та актуалізацію культу-
рних цінностей". Завершальний етап цього процесу, на її думку, припадає на ХVІІІ-ХІХ ст. [3, 34–36]. 

Детально вивчала процес становлення художнього музею Т. Калугіна. Науковець відсуває по-
чаток цього процесу до часів античності, однак, на наш погляд, абсолютно правильно застерігає від 
того, аби розпочинати відлік цього процесу від діяльності таких установ як мусейони, про що зазвичай 
стандартно пишуть у різного роду словниках і енциклопедіях. Вона справедливо стверджує, що худо-
жні музеї мають коротку історію, але довгу передісторію… Зазвичай дослідники, не заглиблюючись у 
філологічні тонкощі, називають грецькі мусейони…першими музеями, оговорюючи, правда, що вони 
суттєво відрізнялися від музеїв сучасних. Проте, вже аналіз семантики слова "мусейон" (місце, при-
свячене музам, храм муз) свідчить, на думку дослідниці, що ці утворення передували власне музею, 
але аж ніяк не можуть вважатися першими музеями у нашому сенсі цього слова. "Омонімія, – продов-
жує Т. Калугіна, – не повинна вводити нас в оману… Ці храми муз були по суті своєрідними Палацами 
Культури Античності, де виступали філософи і поети, де складалися художні школи і напрямки, де ви-
гадувалися й удосконалювалися музичні інструменти, розроблялися способи співу" [4, 41]. І додає: 
"Пізніше такі центри набули більш організованого характеру, існуючи під іншими іменами (Академія 
Платона, до прикладу), або ж об’єднуючи під назвою "музей" вельми різнорідні установи…" [4, 41]. 

Отже, на думку Т. Калугіної, той соціальний інститут, який до Ренесансу іменували "музеєм" або 
"мусейоном", аж ніяк не можна вважати початком того, що вкладається у поняття "музей" нами [4, 42]. 
Поділяючи цю точку зору, водночас зазначимо, що автор монографії залишала поза увагою ще одну 
просторову форму існування античної культури, в якій архітектура стала "притулком" для якщо не зі-
брання, то бодай розміщення творів мистецтва, а також стала носієм об’єктивацій духовної культури у 
творах живопису. Йдеться про так звані картинні стої (галереї) Давньої Греції.  

Жоден з авторів не заперечує того факту, що якщо не зібрання, то зосередження у певних міс-
цях творів мистецтва – скульптури і живопису – розпочалися ще за часів античної Греції. По-перше, це 
були храми, усередині і назовні яких встановлювалася скульптура, що зображувала богів або бога, 
яким (якому) був присвячений храм. По-друге, скульптурні зображення атлетів – переможців спортив-
них ігор, ораторів, або видатних державних та військових діячів встановлювалися на агорах.  

Поряд із цими сакральними або репрезентативно-меморіальними місцями твори мистецтва 
прикрашали стої – криті галереї, інколи кількаярусні, у яких збиралися філософи, або просто прогулю-
валися, бесідували, відпочивали мешканці міста. Такі галереї, один бік яких був стіною, а з іншого пе-
рекриття підтримували колони, часто прикрашалися живописом та скульптурою. 

Відомості щодо предмета, який нас цікавить, розпочинаються з поширеного в літературі Дав-
ньої Греції жанру екфразиса – опису пам`яток мистецтва. Найбільш ранні з таких описів можна віднес-
ти до V ст. до н. е. через те, що вони зустрічаються вже у "батька історії" – Геродота. У ІІІ ст. до н.е. 
традиція продовжилась, зокрема, Дурісом Самоським, від творів якого – "Про художників" і "Про ску-
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льпторів", – збереглося лише три фрагменти. Полемон Іліонський (к. ІІІ – п. п. ІІ ст. до н.е.) залишив по 
собі перший каталог так званої Афінської пінакотеки (стої), у якій зберігалися, разом з іншими артефа-
ктами, і твори мистецтва: картини, скульптури, предмети ужиткового мистецтва. Серед цієї інформації 
деінде "розсипані" відомості про місця, які можна було б вважати прообразами художніх музеїв. Так, 
про те, що внутрішні стіни будинків часто розфарбовувалися або взагалі покривалися монументаль-
ним живописом, свідчив теоретик архітектури Вітрувій (І ст. до н. е.). Однак у нього згадуються лише 
приватні домівки [5, 138–139]. 

Пліній Старший (23–79 рр.) у своїй "Naturalis Historia" (77 р. н. е.) найбільше уваги приділяє 
римським реаліям, що цілком логічно, адже писав він цю енциклопедію для римського імператора Ти-
та. Втім, історик наводить і низку дуже важливих відомостей щодо грецьких митців та їхніх творів. Так, 
він пише про Афінську пінакотеку, в якій було розміщено роботи грецьких художників. (Терміном "піна-
котека" у Плінія позначена так звана Строката або Розписна стоя, про яку детальніше через століття 
напише Павсаній. Назва, яка походить від грецьких слів pinax – "дошка", "картина" і theke – "хранили-
ще", підказує, що у стої зберігався "станковий" живопис. Проте (про що йде далі) свідчення Павсанія 
дають підстави припустити, що у цій же стої були і настінні розписи.) Про греків Пліній пише, що "вони 
обвішують свої пінакотеки старовинними картинами", "прикрашають свої палестри і керомати зобра-
женнями атлетів", а "портрети Епікура вони носять по спальнях і скрізь возять із собою" [6, 79]. З текс-
ту Плінія слідує, що пінакотеки були поширеним явищем [6, 108]. 

З приводу греків ("давніх") Пліній зазначає, що "вони не прикрашали стіни для одних лише во-
лодарів, не прикрашали будинки, які не можуть бути зсунуті з місця… Мистецтво їх слугувало містам, і 
художник був загальним надбанням світу" [6, 102]. 

Однак і за часів Плінія, і пізніше це не заважало римлянам перевозити і збирати у приватні ко-
лекції давньогрецький станковий живопис. Так, розповідаючи про змагання двох найвідоміших худож-
ників другої половини ІV ст. до н.е. Протогена і Апеллєса, Пліній згадує, що картина, яка з`явилася у 
результаті суперечки цих двох митців, згоріла під час пожежі в імператорському палаці, в якому вона 
розміщувалася [6, 95]. 

Іншим інформативно цінним джерелом є десятитомна праця "Опис Греції" грецького географа 
й історика Павсанія. Павсаній (ІІ ст. н.е.), якого вважають традиційно географом, у своєму "Описі…" 
виступив і як історик-мистецтвознавець. Не менше половини тексту книги присвячено ретельному 
опису творів давньогрецького мистецтва: скульптури і живопису.  

Павсаній ретельно перераховує й описує пам’ятки мистецтва, які він бачив наочно. Тому його 
твір є не тільки географічним за своїм характером, але, як на нас, значно більше історичним і мистец-
твознавчим. В останньому сенсі він може бути жанрово атрибутований як екфразис. 

У першій книзі свого десятитомного твору, присвяченій Аттиці, Павсаній згадує одну афінську 
стою, яку називали Строкатою (Пестрой) через картини, які у ній розміщувалися. Павсаній пише (збе-
рігаємо мову російського оригіналу): "Те, кто идут по направлению к стое, которую называют Пестрой 
(курсив наш. – О. Г.) по картинам, находящимся в ней…". "У цій галереї, – продовжує свою розповідь 
Павсаній, – привертає до себе увагу картина: афіняни у аргівської Еної…". (Слідує доволі детальне 
описання картини). І далі: "На середньому мурі зображені афіняни і Тесей, що б’ються з амазонками". 
А остання картина стої зображувала "битву при Марафоні" [7, І, ХV]. 

В іншому місці цей же перекладач (С. Кондратьєв) для опису тієї ж стої використовує інше по-
няття (зберігаємо мову рос. оригіналу): "Этот Панэн был братом Фидия, и в Афинах в Расписной гале-
рее (курсив наш. – О. Г.) им нарисована картина Марафонского сражения" [7, V, ХІ]. Проте йдеться 
про одну й ту саму галерею в Афінах, про що свідчить згадка про картину, яка зображувала Марафон-
ську битву. (Цей же фрагмент у перекладі того ж С. Кондратьєва наводиться О. Ф. Лосєвим у його 
"Истории античной эстетики. Ранний эллинизм". Однак, – увага!, – тут назва галереї перекладається 
вже як "Картинна" (зберігаємо мову російського оригіналу): "Этот Панен (орфографія оригінала. – О. 
Г.) был братом Фидия, и в Афинах в "Картинной галерее" им написана картина Марафонского сраже-
ния" [8, 640].) 

Отже, три різних, хоча і близьких за змістом слова, використано одним і тим же перекладачем 
для позначення назви однієї і тієї ж споруди. Що це так нам дає підстави вважати вказівка на розмі-
щення в стої картини "битви при Марафоні" авторства одного й того ж художника – Панена. 

Ще одну галерею згадує Павсаній коли пише, що "Ліворуч від Пропілей знаходиться будівля з 
картинами; на тих, яким час не судив ще бути невпізнаними, зображені Діомед і Одисей…". І це неди-
вно, адже створені вони були одним з найвідоміших живописців грецької античності ще у V ст. до н.е. 
Однак не тільки роботи Полігнота прикрашали цю будівлю, адже Павсаній згадує картину "Борець", 
яку "написав Тименет" [7, І, ХХІІІ]. 

Описуючи визначні пам’ятки Епідавра, Павсаній відмічає толос, де знаходилась картина Пав-
сія, на якій була зображена богиня сп’яніння Мете і бог кохання Ерот. Зважаючи на геометрію толоса 
(кругла будівля), можна ствердно вважати, що це був настінний розпис, а не станковий [7, ІІ, ХХVІІІ]. 

У м. Трезен (Коринфіка) Павсаній згадує стою, в якій були розміщені статуї жінок і дітей, виконані 
з мармуру. Причиною встановлення цих статуй були цілком історичні події, на відміну від сакральної 
скульптури, яка встановлювалась в храмах, або поряд з ними, або у священних гаях [7, ІІ, ХХХІІ].  
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Галереї були й у Спарті, однак, схоже, вони не були (принаймні не всі) розписані, адже згідно з 
Павсанієм, з площі веде й інша вулиця, вздовж якої у них споруджена (галерея), так звана Скіада (Ті-
ниста), де вони (лакедемоняни. – О.Г.) і зараз збираються на зібрання… Тут лакедемоняни повісили 
кіфару Тимофія з Мілету, засудивши його за те, що він до семи струн знайшов за потрібне для своєї 
гри на кіфарі додати ще чотири нові струни [7, ІІІ, ХІІІ].  

Втім, у Спарті (зберігаємо мову рос. оригіналу): "есть так называемая Расписная лесха (Соб-
рание)" [7, ІІІ, ХVІ]. Судячи з назви, стіни цієї будівлі мали бути вкриті розписами, проте нічого більш 
детально про це Павсаній не повідомляє. 

В Олімпії також була галерея, яку елейці називали галереєю Агнапта (на ім`я архітектора), але 
вона, очевидно, не була прикрашена розписами і не містила картин, інакше Павсаній не обійшов би 
цей факт стороною. 

У Дельфах була також своя Лесха – місце для розмов, тому що у давнину тут збиралися як для 
серйозних розмов, так і для всілякого роду жартів та казок. У цій Лесхі, за словами Павсанія, знаходилися 
картини Полігнота, які пожертвували Дельфам мешканці Кніду (отже, йдеться про станковий живопис). 

Як свідчить історик, на одній з картин було зображено сцену відбуття греків після взяття Іліону. 
З цього опису також слідує, що біля кожного зображеного персонажу автором – Полігнотом – було на-
писано ім`я. З деякими Павсаній не погоджується через те, що таких імен "немає у Гомера", а про де-
які зображення пише, що їхнього імені не було написано. Написи розташовувалися над персонажем. 
Подібне часто зустрічалося у розписах кераміки, на яких часто процарапувалося ім`я того, хто був зо-
бражений. Це дає підстави деяким історикам вважати картини Полігнота плоскінними, моно- або квад-
рохромними (дійсно, нижче Павсаній, описуючи сюжет розписів, згадує темно-синю, білу і чорну фар-
би), "моделювання" об’ємів на яких досягалося прорисами або нанесеними штрихами, на кшталт того, 
яке це спостерігалося у чорно- і червонофігурному вазопису.  

Судячи з дуже ретельного опису, картина розміщувалася на чотирьох стінах і, можливо, чимось 
нагадувала панораму, оскільки опис автора свідчить про багатофігурність композиції і розгортання сю-
жету при переході від однієї стіни до іншої. Це найбільш детальний опис розписів авторства Полігнота – 
Павсаній надає у останній, десятій книзі свого опусу, у якій він присвячує майже десяток сторінок опи-
санню Лесхі у Дельфах, відмічаючи, що всі стіни цієї споруди були вкриті картинами [7, Х, ХХVІ].  

Про те, що галереї, в яких перебували твори мистецтва, були доволі поширеними і наприкінці 
ІІ ст. н. е. свідчить екфразис Філострата-старшого "Картини". Дія "Картин" відбувається в одній з гале-
рей передмістя Неаполю, який на той час, як і Греція у цілому, вже перебував у складі Римської імпе-
рії. Втім, судячи з усього там продовжували існувати традиції, що пов`язували мешканців міста з гре-
цькою культурою. 

Екфразис побудовано у вигляді лекцій, котрі Філострат читав молоді на прохання сина прияте-
ля, в якого зупинився автор. Цей юнак звернувся до Філострата із проханням роз’яснити зміст картин, 
якими були прикрашені стіни галереї, що знаходилася у передмісті Неаполю [9, 32]. "Відпочиваючи 
тут, – писав Філострат, – я жив поза міським муром, у моря, у передмісті; у ньому була галерея, пове-
рнута відкритим своїм боком до Тірренського моря; вона була у чотири або п’ять перекриттів. Блища-
ла вона оздобленням з каміння, як це полюбляє тепер сучасна розкіш. Але головною її окрасою були 
малюнки: там були картини, що, як мені видається, дехто зібрав і виставив тут із хорошим знанням 
справи. За цими картинами можна було ясно судити про мистецтво багатьох художників. І особисто я 
думав, що треба сказати похвальне слово цим картинам…" [9, 32]. 

Книга Філострата-старшого написана як ретроспективний запис бесід повчально-навчального 
характеру: "…я хочу передати про ті твори живопису, про які в мене була якось бесіда із молоддю. Її я 
вів із метою пояснити їм ці картини і навіяти їм інтерес до речей, гідних уваги. Приводом до цієї бесіди 
для мене було ось що: у неаполітанців було влаштоване змагання у красномовстві – це місто в Італії 
залюднюють мешканці, за походженням греки, дуже культурні. Тому і у своїй любові до промов вони 
справжні елліни. Так як я не хотів виступати публічно, аби дати зразки свого красномовства, то багато 
турботи доставляв мені натовп молоді, яка постійно приходила до мене у той дім, де гостював я у сво-
го приятеля" [9, 32]. З подальшого тексту можна зрозуміти, що галерея була насичена творами живо-
пису, кількість яких, згідно з текстом екфразиса, сягала 65 одиниць. Усі вони були написані на міфоло-
гічні сюжети, почерпнуті з давньогрецької літератури (Гомер, Гесіод, Езоп, Есхіл, Еврипід, Піндар), а 
також на події з грецької історії. Це зрозуміло, тому що як скульптори, так і художники, ті, що працюва-
ли на власне римській території, були греками або місцевими, або завезеними з метрополії.  

Звернімо увагу на наступні моменти. Галерея, схоже, була публічною. Це типово для Греції, 
але дія книги Філострата відбувається у Неаполі, тобто за межами Греції, хоча, як пише автор, місто 
було залюднене греками. Друге, судячи з усього, твори, які прикрашали галерею, репрезентували 
станковий живопис, адже Філострат зазначає, що картини хтось "зібрав і виставив". Сумнівно, щоб 
таке можна було сказати, якби це був настінний розпис. Третє зауваження, морально-юридичного ха-
рактеру, картини ніхто не поцупив, принаймні на момент, коли їх бачив Філострат, і це незважаючи на 
пристрасть до збирання колекцій, що панувала серед римлян вже понад два століття. (Варто також 
зауважити, що матеріальним носієм станкового живопису античності були дерев`яні дошки, а основ-
ними техніками – темпера й енкаустика.) 
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Наступне. Судячи з архітектурних характеристик, ця галерея була стоєю, хоч і незвичною: "у 
чотири або п’ять перекриттів". Це, а також згадка про її оздоблення камінням згідно тогочасної моди 
на розкіш, дозволяє припустити, що галерея не була старовинною спорудою. Останній момент є важ-
ливим з огляду на те, що збирання невідомим автором галерейної "експозиції" було вочевидь цілесп-
рямованим, на відміну від картин (і не тільки), зібраних у "Строкатій" стої Афін, які потрапляли туди 
здебільшого як різного роду дарунки. Подібна систематичність діяльності анонімного "колекціонера", 
результати якої описані Філостратом, свідчить про нову ментальну парадигму у ставленні до творів 
мистецтва, породжену вже елліністичним Римом. 

І головне: картини було "зібрано і виставлено". Про це чітко говорить сам автор, і це означає, 
що перед нами щонайменше дві з основних функцій музеїв: збирання та експонування. Зауважимо, 
що більшість істориків вважає описану Філостратом галерею такою, що існувала цілком реально, як і 
картини, про які йдеться в екфразисі [10, 23–26].  

Отже, музейні функції де факто виконували зовсім не ті установи, які давні греки називали му-
зейонами. Варто пригадати, що і в олександрійському Мусейоні витвори мистецтва теж не збиралися. 
Шлях на зустріч одне одному – соціокультурного феномена і його лінгвістичного позначення – буде ще 
дуже довгим. Слід зауважити, що термін "пінакотека" теж зберігся і нині використовується для позна-
чення підкласу художніх музеїв, у яких зібрано виключно колекції живопису. Такими є, до прикладу, 
Стара і Нова Пінакотеки у Мюнхені. Відмінною рисою цих художніх музеїв є те, що серед їхніх експо-
натів немає ані скульптури, ані графіки, ані предметів декоративно-прикладного мистецтва, у галереях 
Пінакотек представлено лише живопис. 

А ось афінська "Строката" стоя на статус пінакотеки претендувати б не могла, бо в ній були 
зосереджені не лише картини, так як і стоя у Трезені з розміщеною у ній скульптурою. Проте пінакоте-
кою точно можна вважати галерею поблизу Неаполя, описану Філостратом-старшим. 

Варто звернути увагу на те, що лише умовно можна говорити про виконання галереями функ-
ції зберігання. Збереженість від несприятливих погодних умов забезпечувалася самою спорудою, а 
також деякими прийомами технології, якщо до них вдавався сам художник, про що свідчив Вітрувій. 
Будь-яких цілеспрямованих робіт з консервації художнього твору не проводилося, а ось про окремі 
спроби такої собі античної реставрації деякі автори повідомляють як про зазвичай невдалі, що часто 
закінчувалися пошкодженням або взагалі знищенням оригіналу.  

Лише у Давньому Римі з`явиться захоплення колекціонуванням (грецьких) творів мистецтва і таким 
чином будуть підстави говорити про систематичне збирання як одну з інваріантних музейних функцій. Це 
відбудеться як перехід до приватної власності на зібрання творів мистецтва, чого не було у греків, адже 
увесь мистецький простір Давньої Греції був громадським, публічним. Водночас картинні галереї Афін і 
Трезен, картини у Толосі Епідавра і Лесхе Дельф свідчили про спрямовану концентрацію образотворчого 
мистецтва в певних публічних місцях світського характеру, на відміну від сакрального простору храмів. В 
якості художніх протомузеїв ці установи дає змогу розглядати той факт, що вищезгадані стої поєднували у 
собі архітектурну форму, яка пізніше буде свідомо використовуватись для розміщення художніх колекцій, і 
функцію об’єктивації соціальної пам`яті, правді і в її синкретичному – історико-міфологічному – виді. Подіб-
ний висновок дозволяє зробити характер живопису у Розписній Стої Афін, толосах і лесхах багатьох міст 
давньої Греції, згадки про які донесла до нас антична літературна рефлексія. 

Зважаючи на те, що художній музей не можна розглядати, ігноруючи історію мистецтв, є підстави 
вважати "картинні" стої і толоси Давньої Греції художніми протомузеями, адже вони виконували функції збе-
реження і транслювання засобами мистецтва соціального і гуманітарного досвіду античного суспільства. 
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ДОЗВІЛЛЯ У ПРАЦЯХ РАННЬОХРИСТИЯНСЬКИХ АПОЛОГЕТІВ 
 
У статті характеризуються шляхи трансформації античної моделі дозвілля у теоцентричну. На прикладі 

творів ранньохристиянських апологетів розкрито й обґрунтовано вплив парадигмальних засад християнства на 
сприйняття дозвілля в добу раннього Середньовіччя. 

Ключові слова: християнське дозвілля, доба раннього Середньовіччя, ідеал дозвілля, християнські апологети.  
 
Петрова Ирина Владиславовна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры культурологии 

Киевского национального университета культуры и искусств  
Досуг в работах раннехристианских апологетов 
В статье рассматриваются пути трансформации античной модели досуга в теоцентрическую. На приме-

ре произведений раннехристианских апологетов раскрыто и обосновано влияние парадигмальных основ христи-
анства на восприятие досуга в эпоху раннего Средневековья. 

Ключевые слова: христианский досуг, эпоха раннего Средневековья, идеал досуга, христианские апологеты. 
 
Petrova Iryna, Doctor of Cultural Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Cultural Science 

of Kyiv National University of Culture and Arts 
Leisure is in labours of early Christian apologists apologists 
The article concerns with the ways in which antic model of leisure’ transformed into theocentric one. The 

influence of paradigmatic principles of Christianity on perception of leisure in the early Middle Ages is demonstrated 
through analysis of early Christian apologists. The stress is on the point that Christian ethics regard as inappropriate 
either entertaining leisure or intellectual ("Letter of Paul to the Colossians"). Antagonism between antic and Christian 
cultures is examined using writings of Clement of Alexandria, Minucius Felix, Cyprian of Carthage, Lactantius, etc. 

Since proclaiming Christianity state religion of Roman Empire spiritual fight between old and new values 
acquired certain new forms correspondingly influencing leisure’ axiology. As a result pagan cults and rituals were ousted, 
pagan temples and monuments were destroyed, gladiators’ fight, circus performances were declared as inappropriate as 
well as philosophy, literature, music, public services, because people wasted weeks and months in various 
entertainments like circus competitions, theater performances, races, sports which produced laziness, slavery and 
haughtiness. Luxury was inappropriate for Christians too. Early Christian apologists proved that one was spoiled with 
unordinary, unnatural enjoyments concentrated at show effects and emotions in turmoil and is disable to understand joy 
and pleasures of real world which look uninteresting and unattractive. 

Antic entertainments led to inebriety, passion for enrichment, honors, insatiability, sexual pleasures, reasoned 
gossips, angriness, shamelessness, other "opuses of Satan". These impeded real freedom, pleasures and enjoyments, 
good conscience, honest life, absence of fear of death, charity, life for God. So the first Christians already called to know 
one’s duty to reject temptations of a show as well as other sins, while keeping rules of religion and not making a sin 
because of ignorance and cunning. 

Early Christian apologists considered antic culture as one that had lost moral ideals and principles, embodied 
every failings of paganism, and had opposed to it new, humanist values and ideals. Ideal leisure had to promote 
achieving of verity, so it would be intellectual, full of spiritual joy to perfect contemplative activity aiming the very essence 
of a human to recognize God, to get closer to Him, to intercommunicate with Him. 
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The article proves that theocentric model of leisure is grounded on unity of two theologian and philosophic 
methods – exegetic and apologetic which reflect discursive methodology of leisure on new level within the new historic 
and cultural conditions. This methodology is formed in writings of Minucius Felix, Cyprian of Carthage, Lactantius, 
Tacian, Tertullianus, who gave proof of possibility of integrative world perception within the context of Christian doctrine, 
as well as in writings of John Chrysostom, Saint Augustine, Boetius who tried to harmonize connection of belief and 
raison and to prove importance of social order and role of Church in it. 

In society where religion is the highest form of spiritual life, only ideal, intellectual leisure may help to achieve 
the Verity, to recognize and glorify God. Such a leisure isn’t an abstract contemplation, but a practical raising of really 
pious moral person. So leisure conduct should work for maximum realization of human life’ aim – achieving of eternal 
beatitudiness. The principle of religious practicalness was proclaimed as the main one of an ideal leisure. Beside 
considering leisure as a contemplative activity, as a way to get closer to God other motives were widespread which 
considered a leisure as a laziness, and considering of leisure as a part of free time. 

Keywords: Christian leisure, early Middle Ages, ideal of a leisure, Christian apologists. 
 
Перші паростки християнського вчення, зокрема погляди християн на дозвілля, сягають І–ІІ ст. н.е., 

коли відбувається зародження нової системи культурних цінностей. На цьому етапі християнство, як нова 
система світосприйняття, розвивається поряд з основними філософсько-релігійними течіями еллінізму, дещо 
цілком їх відкидаючи, дещо запозичуючи і трансформуючи. Взаємодія відмінних культурних традицій Сходу і 
Заходу породжує нові форми суспільної свідомості, які набувають яскравого відображення у дозвіллі. 

Передумови трансформації античної концепції дозвілля в теоцентричну розкрито, спираючись 
на тексти Нового заповіту: Євангелія і Послань апостолів Петра і Павла (Перше послання св. Апосто-
ла Павла до Тимофія, Послання св. апостола Павла до колосян, інші). Розглянуто твори ранньохрис-
тиянських апологетів Тертулліана ("Про видовища"), Мінуція Фелікса ("Октавій"), Кіпріана Карфагенсь-
кого ("Книга про видовища"), Лактанція (Божественні настанови), Татіана ("Промова проти еллінів"), у 
яких обґрунтовано шляхи побудови дозвіллєвих практик на основі християнської доктрини. Проте пи-
тання трансформації дозвілля й дозвіллєвих цінностей в перехідну для розвитку людства епоху – від 
Античності до Середньовіччя – не набули відповідного відображення у працях сучасних вчених. Тому 
метою нашого дослідження є виявлення шляхів трансформації античної моделі дозвілля у теоцентри-
чну. На прикладі творів ранньохристиянських апологетів розкрито й обґрунтовано вплив парадигмаль-
них засад християнства на сприйняття дозвілля в добу раннього Середньовіччя. 

Парадигмальні засади християнства становило вчення Христа та його апостолів, зокрема Пет-
ра і Павла. Старозавітна ідея покарання людини за її гріхопадіння працею набула розвитку в Новому 
Заповіті, ставши основою християнської "історіографії": історію людства розглядали як життя до гріхо-
падіння і після нього; життя людини розподілялося на трудовий і дозвіллєвий час, адже Адама було 
приречено на працю. Незважаючи на розуміння праці як покарання, християнство не схвалювало й 
неробства (хоча до гріхопадіння перші люди перебували саме у такому стані), під час якого людина 
могла легко впасти в гріх. Цієї думки сповнені канонічні тексти Нового Завіту. Так, у першому посланні 
апостола Павла до Тимофія, поряд з вихвалянням працелюбства, сказано: "А разом з тим, неробітні 
вони, бо вчаться ходити по домах, і не тільки неробітні, а й лепетливі, і занадто цікаві, і говорять, чого 
не годиться" (Перше послання св. Апостола Павла до Тимофія, 5,13). 

Оскільки в християнській етиці головним є засудження тілесних гріхів, неприпустимим вважаєть-
ся дозвілля не лише розважальне, а й інтелектуальне. Так, у посланні Павла до колосян зазначено: 
"Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихія-
ми світу, а не за Христом, бо в Ньому тілесно живе вся повнота Божества" (Послання св. апостола Пав-
ла до колосян, 2, 8–9). Засуджувалась і любов греків до усного слова й агоністики: "той згордів, нічого не 
знає, але захворів на суперечки й змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві 
здогади, постійні сварки між людьми зіпсутого розуму й позбавлених правди, які думають, ніби благоче-
стя то зиск. Цурайся таких!" (Перше послання св. апостола Павла до Тимофія, 6, 4). Тому зазнали витіс-
нення (а з кінця IV ст. й офіційної заборони) язичницькі культи й обряди, зруйновані язичницькі храми і 
пам’ятки, як неприпустимі й "мерзенні перед богом" сприймалися жорстокі змагання гладіаторів, циркові 
вистави, ігри в амфітеатрах, заняття філософією, літературою, музикою, публічними справами. У всі ча-
си, писав Лактанцій у "Божественних настановах", "видатні розумні мужі, які відрізнялися від інших ста-
ранністю та посвятою себе пізнанню, відсторонюючи від себе будь-яку приватну і громадську діяльність, 
звертались до пошуків істини, думаючи, що краще досліджувати славні людські і божественні діяння, ніж 
займатися накопиченням багатств та примноженням слави" [4, 205]. 

Та найяскравіше антагонізм християнської і античної культур виявився у неприйнятті непристой-
них "безсоромних" видовищ: "Що дивовижного чи прекрасного відбувається у вас? Носом ви породжуєте 
сороміцькі звуки, робите непристойні рухи, на сцені вчите блудливості, і це бачать ваші доньки та сини. 
... Гідні й похвали ваші брехливі поети, які фігурними словами спокушають слухачів", будучи справжніми 
"фальсифікаторами" і "плагіаторами" [7, 10–49]. Заборонені бажання, спокусливі думки, безсоромні рухи, 
допустимі в театральних виставах, які спонукають молодь жити у перелюбстві та нечестивості, жорсто-
кість, лицемірство, несправедливість, збочення, яких сповнені античні видовища, засуджувалися у тво-
рах Климента Олександрійського (бл. 150 – 215 рр.), Мінуція Фелікса (помер бл. 210 рр.), Кіпріана Кар-
фагенського (помер 258 рр.), Лактанція (бл. 250 р. – бл. 325 рр.), інших. Зокрема, ідолопоклонство та 
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"ігри по обітниці", які вважалися відступництвом від християнства, викликали тривогу у Тертуліана 
(155/165 – 220/240 рр.) [8, 277–293]. Неприйнятними для християн були не лише гріховні видовищні свя-
та, а й їх розкіш. "Доказом цього є безліч статуй і картин, блиск і пишнота колісниць, носилок, вінків та 
інших прикрас. А скільки церемоній, скільки жертвоприношень передують, супроводжують і завершують 
ці ігри, скільки рухається жерців, членів колегій, посадових осіб! Свідки тому – жителі знаменитого міста, 
у якому оселився сонм демонів. Хоча у провінціях ігри через нестачу коштів не такі пишні, ніколи, однак, 
не можна забувати про їх згубне походження. Як гілка чи ручай зберігають у собі погані якості самого 
дерева чи джерела, так ігри, незалежно від їх пишності, зневажають Господа" [8, 281]. 

Античній культурі, яка втратила духовні ідеали і моральні принципи й уособлювала в очах ран-
ньохристиянських апологетів усі вади язичництва, християнство протиставляло нові, гуманістичні цін-
ності: "Ми, оцінюючи себе лише за невинністю і добрими настановами, справедливо гребуємо погани-
ми задоволеннями, віддаляючись від ваших урочистостей і видовищ: ми знаємо їх марновірне 
походження і засуджуємо їх згубні принади. Хто не жахається, бачачи, до якої міри доходить божевіл-
ля народу на іграх курульських? Чи не викладаються у битвах гладіаторів уроки людиновбивства? У 
ваших театрах така ж несамовитість, так само жахливі неподобства: або актор розповідає чи предста-
вляє любовні принади, або комедіант – сороміцьку любов, збуджуючи її у серцях ваших" [5, 226–275]. 

Критикуючи, практично, всю античну культуру і мистецтво, яку апологети християнства добре 
знали із свого життєвого досвіду (музику, поезію, античні трагедію і комедію, циркові видовища, пред-
мети прикладного мистецтва, скульптуру, живопис, архітектуру), вони послідовно дотримувалися но-
вої світоглядної системи, обстоюючи новий культурно-історичний ідеал. Головними християни визна-
вали духовні задоволення, адже вони – "від похвали Богові", всі інші – швидкоплинні й згубні. Так, 
Тертуліан і Климент Олександрійський писали про християнські співи, які спонукають душу звертатися 
до Бога, Лактанцій – про мистецтва, які сприяють "приємнішому" донесенню абсолютної істини, Кіпрі-
ан – про "найкраще видовище", яким є споглядання краси світу. Ідеальне наповнення дозвілля мало 
сприяти досягненню істини, а отже, – бути інтелектуальним, викликати духовну радість, удосконалю-
вати мисленнєву, споглядальну діяльність людини, уся духовна сутність якої повинна бути спрямова-
на на осягнення Бога, наближення до нього, спілкування з ним.  

Християни активно впроваджували в культуру поняття гуманності, чужорідне давньому світу. В 
історії людської культури настав момент, коли людина усвідомила себе настільки високо, що відчула, 
як головною рушійною силою людських взаємозв’язків стала любов і почала активно втілювати цю 
ідею в життя. Це було можливим лише під егідою Бога, який безкорисливо полюбив усією глибиною 
свого людського серця людей, що його ненавиділи, людей, занурених у пристрасті й злочини, і без-
винно стерпів страждання заради них і від них. Щоб змужніти ця любов, мала заполонити собою усе 
людське єство, усі сфери практичного життя і духовної діяльності. Цей ідеал всезагальної любові був 
не сумісним з жорстокою дійсністю пізньої Римської імперії. Тому видовищні мистецтва пізньої анти-
чності, пов’язані з духовною культурою, релігією, культовими діями, суперечили морально-етичним 
нормам християнства, його розумінню людини та людяності. 

Християнські філософи закликали людину відмовитися від земних утіх і переживань, зануритись у 
глибини свого духу, споглядати вічні, абсолютні істини, адже те, що належить до християнського просвіт-
ництва – вище мирського розуміння [7]. Нова культура мала всіляко цьому сприяти, тоді як римські розваги 
були спрямовані на протилежне – на збурення пристрастей і активну участь у видовищних дійствах. 

У IV ст., з визнанням християнства офіційною релігією в Римській імперії, духовна боротьба 
між старими і новими цінностями набула нових форм, відповідно позначившись на аксіології дозвілля. 
Якщо ранньохристиянські апологети активно протистояли будь-яким проявам античної культури зага-
лом і формам дозвілля зокрема, то згодом конфлікти виникали переважно у релігійній сфері, набува-
ючи системного характеру і перетворюючись на боротьбу офіційної церковно-державної ідеології з 
єрессю. Адже побут римського суспільства, як і дозвілля в ньому, майже не нагадували про зміни в 
релігії. Як і раніше, народ мріяв про видовища, дивуючись то привезеним крокодилам і слонам, то за-
тято проклинаючи полонених саксів, які вбили себе, не бажаючи змагатись на арені. Як і в язичниць-
кому Римі, натовпи клієнтів та підлабузників супроводжували пихатих багатіїв із терм до суду, із похо-
вань на свято повноліття. Впливові державні мужі листувалися за допомогою вишуканих латинських 
віршів, зберігаючи їх у дорогоцінних скриньках. Коли у римському Атенеї декламував якийсь знамени-
тий ритор, послухати його поспішав весь освічений Рим. 

Ознакою морального занепаду античного світу була "штучність", "уявність" життя, насиченого 
театралізованими видовищами, розважальність яких своєю незвичністю, фантастичністю й розбеще-
ністю "дратувала" притуплені нерви людства, зануреного у надмірні чуттєвості й пристрасті. Так 
сприймав античне дозвілля Іоанн Золотоуст (бл. 347–407), який певний період свого життя, під час 
навчання у Ліванія і пізніше, будучи адвокатом, не міг не відвідувати звеселянь, на яких збиралась 
"золота молодь" Антіохії. У різноманітних розвагах (циркових змаганнях, театральних виставах, кінних 
перегонах, спортивних іграх) "гинули" тижні й місяці, плекаючи у населення ледарство, рабство й пи-
хатість. У боротьбі з людськими пристрастями, особливо збурюваних під час театральних вистав, Іо-
анн Золотоуст закликав до церковної дисципліни: "Я волів би знати імена тих, хто полишив церкву за-
ради театру; я відлучив би їх на деякий час" [2, 180]. Його звинувачувальні промови, спрямовані проти 
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захоплення видовищами, найчастіше не лише не виключали каяття з боку слухачів, а, навпаки, зводи-
лися до презирливих зауважень та іронічних заперечень: "Хіба шкода дивитися, як скачуть коні? Чи 
можна повірити, щоб такі видовища могли так страшно засуджуватись?" [2, 180]. Тим більше, що поді-
бні звеселяння були дозволені законом, організовувалися на кошти держави або осіб, уповноважених 
державною владою, а серед глядачів були імператори та відомі державні мужі. На такі обґрунтування 
Іоанн Золотоуст відповідав аргументами, у яких відбивалися його погляди і на театралізовані видови-
ща, і на аморальні розваги загалом: дійсне життя з його здоровими й відчутними радощами і задово-
леннями підмінено театральними "вигадками", примарами непристойностей і сліпих пристрастей. 
Причиною глибоко аморального захоплення театральними виставами були, на думку богослова, "ну-
дьга й розбещеність". Людина зіпсована незвичайними, штучно створеними насолодами, зосередже-
ними на видовищних ефектах і збурених емоціях, не здатна осягнути радощів й задоволень реального 
світу, що видаються їй непривабливими й нецікавими. Звабливі уявлення й спокусливі образи, неви-
димі й нереальні, негативно впливали на сприйняття власної домівки, дружини і дітей: "Твоє житло 
видається тобі надто простим, бо своїм духом ти все ще живеш серед блиску театральних підмостків; 
твоя дружина тобі вже не подобається, бо вона не красива і не так розкішно одягнена, як та актриса 
чи танцівниця, якій ти щойно рукоплескав. І ось на ту, яка не супроводжує тебе до театру, ти і ладен 
вилити все роздратування, що накопичилося у твоєму серці" [2, 182]. 

Святий Бенедикт (480–547 рр.) також засуджував не дозвілля (otium), а неробство (otiositas): 
"Неробство є ворог душі. Тому браття у певний час повинні займатись і рукоділлям, і Божественним 
читанням" [9, 296]. 

Про значення дозвілля йдеться й у творах Северина Боеція (бл. 480–524/526 рр.), переконано-
го, що вся діяльність людини поділяється на negotium (заняття державними справами) і otium (власне 
дозвілля), адже у людини є дві можливості зрозуміти: практична і споглядальна. Дозвілля варто ви-
трачати на заняття філософією. Перешкодою на шляху до розуміння як найвищого можливого для 
людини блага є захоплення чуттєвими і тілесними задоволеннями. Вищим благом, якого можна досяг-
нути лише у спогляданні, є осягнення істини й отримання задоволення від процесу її пошуку. Однак 
лише філософи присвячують своє життя пізнанню такої мудрості. "Всі ж інші люди, які живуть відпові-
дно до нижчих здібностей.., влаштовані не за природою і грішать проти природного порядку" [1, 115]. 

Ідея гріховності людини, наріжна у християнській теології, зумовила послідовне засудження 
розважального дозвілля. Северин Боецій обґрунтував християнську теологію щодо свободи волі як 
причини гріха: людські бажання перебувають у владі самої людини, здатної змінювати свої наміри і дії, 
"згідно із своїм бажанням". При цьому він наголошував на "недоторканності свободи волі", яку вважав 
спрямованою на духовне вдосконалення, на досягнення щастя, однак не швидкоплинного, оманливо-
го, а як вищого блага природи, наділеної розумом. Це благо міститься в самій людині і не може бути 
відібране в неї, бо воно є пізнанням Бога у собі як джерела усіх благ, пізнання, яке дає можливість ба-
чити справжню сутність і красу речей. Однак наявність свободи волі породжує варіативність прагнень: 
чи то до мінливого щастя, чи то до вищого. Северин Боецій не зосереджується на дозвіллі як такому, 
але з його теологічної антропології витікає не засудження "насолоди почуттів", а намагання перекона-
ти в тому, що вища насолода – це насолода розуму, який пізнає Бога. 

Здійснене дослідження дає змогу дійти таких висновків. Теоцентрична концепція дозвілля ґру-
нтується на поєднанні двох богословсько-філософських методів – екзегетики й апологетики, які у но-
вих історично-культурних умовах відображають на якісно іншому рівні дискурсивну методологію до-
звілля. Її становлення відбувається як у працях Кіпріана, Лактанція, Мінуція Фелікса, Татіана, Таціана, 
Тертуліана, які обґрунтували можливість цілісного світосприйняття у контексті християнської доктрини, 
так і в роботах Іоанна Золотоуста, Святого Августина, Боеція, які прагнули гармонізувати зв’язок "ві-
ра–розум" і обґрунтувати значення суспільного порядку й ролі церкви в ньому.  

У суспільстві, в якому найвищою формою духовного життя людини є релігія, осягненню істини, 
пізнанню та восхвалінню Бога сприяє лише ідеальне, інтелектуальне дозвілля. Однак воно є не абст-
рактним спогляданням, а "практичним" вихованням істинно моральної і благочестивої особи. Тому до-
звіллєва поведінка має "працювати" на максимальну реалізацію мети людського життя – досягнення 
вічного блаженства. Головним у формуванні ідеального дозвілля визнано принцип релігійного практи-
цизму і функціоналізму. Окрім сприйняття дозвілля як споглядальної діяльності, як наближення особи 
до Бога, поширюються й інші мотиви: сприйняття дозвілля як стану неробства і байдикування та 
сприйняття дозвілля як складової вільного часу. 
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УКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК МЕТОДОЛОГІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ДОБИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 
 
У статті досліджуються проблеми формування українознавства як методології культурологічних дослі-

джень епохи національного відродження України початку і кінця ХХ століття. Зазначено, що українознавство спи-
рається на міждисциплінарно-проблемні способи пізнання посткласичної науки в парадигмі культури постмодер-
нізму, а його методологія збагачена ідеями синергетики, герменевтики, праксеології, відкриває подальші 
перспективи розвитку вітчизняної гуманітаристики та виведення української науки і культури у світовий простір.  

Ключові слова: українознавство, методологія, національне відродження, культурологія, український рене-
санс, парадигма культури. 
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В статье исследуются проблемы формирования украиноведения как методологии культурологических 
исследований эпохи национального возрождения Украины начала и конца ХХ века. Отмечено, что украиноведе-
ние базируется на междисциплинарно-проблемные способы познания постклассической науки в парадигме куль-
туры постмодернизма, а его методология обогащенная идеями синергетики, герменевтики, праксеологии, откры-
вает дальнейшие перспективы развития отечественной гуманитаристики и вывода украинской науки и культуры в 
мировое пространство.  

Ключевые слова: украиноведение, методология, национальное возрождение, культурология, украинский 
ренессанс, парадигма культуры. 
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Ukrainian cultural studies (ukrainoznavstvo) as a methodology in time of the national revival 
The common culture-processes in Ukraine at the beginning and the end of XX century caused great interest of 

scientists in modern research of Ukrainian national heritage. Ukrainian revival of the 20-th years of XX century marked 
the beginning of a powerful cultural movement that reflected the grand transformation in social and cultural life of 
Ukraine. Researchers: M.Hrushevsky, D. Doroshenko, J. Mazepa – associate this phenomenon with strong cultural 
traditions of Ukrainian national revival, originating from the Middle Ages, reaching Cossack times, continue in the XIX 
century in the work of Cyril and Methodians, especially, T. Shevchenko, picked up by the generation of the late XIX – 
early XX century by V.Antonovich, M. Drahomanov, J. Frank. Thanks to their efforts preserved the continuity of traditions 
that began to emerge in the 20-th years of the twentieth century and influenced the cultural processes of today's 
independent Ukraine. 

The 20-th years of the XX century – especially in the current culture-intensive process, called the Ukrainian 
Renaissance. In 1918, Ukrainian National Academy headed by V. Vernadsky, decided to establish a department of 
Ukrainian Studies (Ukrainoznavstvo) and to lay the foundation of Ukrainian Studies of the Academy as a methodology, 
objectives, philosophy and integrative principle. The term "Ukrainian Studies" (Ukrainoznavstvo), introduced M.Drahomanov, 
supported and developed M.Hrushevsky, S. Efremov, J. Steshenko, Doroshenko and others. This term was used to 
denote the sciences of Ukraine and Ukrainians’ problems (language, ethnology, history, geography) and was aimed at 
fostering integrity and consistency of knowledge. The promotion is due to the phenomenon of Ukrainian Studies with 
state-building processes in Ukraine in 1917-1920 and at the end of the twentieth century. Ukrainian Studies combined 
major problems not only disparate Sciences about Ukraine, Ukrainians (linguistics, ethnology, literature, ethnography, 
economics, medicine, geography), but also philosophical thought, religion, social and political problems, the creation of art. 

Modern Ukrainian Studies is a holistic integrative postclassical science of Ukraine and Ukrainians in time and 
spatial, geopolitical, Ethnic, Cultural and informational dimensions. Last promotes the development model of the future 
development of the Ukrainian community in a knowledge of themselves as a nation and the state in the long-past times 
and now – in a multicultural environment and time and spatial interdependence. 

Ukrainian Studies draws on interdisciplinary problem-ways of knowing science in Post-classical paradigm of 
postmodern culture: the structure of the model, the probability, information, functionality, system and so on. Modern 
civilization processes of globalization in the independent Ukraine caused a renewed interest in Ukrainian methodology 
regarding modern humanities and education. 

Revealing the contents of "Ukrainian Studies" as a scientific and academic discipline, the authors of the modern 
project of Ukrainian (Ukrainian Research Institute) determining the object as a system of values and integrative 
knowledge about Ukraine, its spiritual and material cost of Ukrainians as ethno-cultural, spiritual, economic, geopolitical 
(space-vseplanetarnu ) coherent reality in time and spatial interdependence multicultural space that promotes self-
awareness, self-knowledge, self-assertion, self-identity and nation.  

In modern humanities substantiates the thesis of identifying and disclosing it Ukrainoznavstvo aspect and output it to 
the level of a science of culture – national cultural studies. This refers to the introduction of scientific use and understanding of 
the vast heritage of national historiography, ethnology, art history, Ukrainian artistic philosophical and aesthetic thought, 
especially not sufficiently studied works of artists and scholars of the western and eastern Ukrainian diaspora. 

Methodology of Ukrainian Studies enriched synergy of ideas, hermeneutics, praxeology, offers further prospects 
of the domestic Ukrainian humanities and output of science and culture in the world space. It is this system require novel 
approaches cultural studies in the twentieth century. 

Keywords: Ukrainian Studies (Ukrainoznavstvo), methodology, national revival, culturology, Ukrainian Renaissance, 
paradigm of culture. 

 
Спільність культуротворчих процесів в Україні початку і кінця ХХ ст. спричинили велику заціка-

вленість сучасних вчених в українознавчих дослідженнях національної спадщини. Українське відро-
дження 20-х років ХХ ст. поклало початок потужному культурному рухові, що віддзеркалив величні пе-
ретворення у суспільно-культурному житті України. Дослідники М. Грушевський, Д. Дорошенко, 
І. Мазепа пов’язують цей культурний феномен з міцними традиціями українського національного від-
родження, що беруть свій початок з княжої доби, сягають часів козаччини, продовжуються у XIX сто-
літті в діяльності кирило-мефодіївців, особливо Т. Шевченка, підхоплюються представниками поколін-
ня кінця ХІХ – початку ХХ століття В. Антоновичем, М. Драгомановим, І. Франком. Завдяки їхнім 
зусиллям збереглася спадкоємність традицій, що почали відроджуватись у 20-ті роки ХХ століття і по-
значились на культурних процесах сьогодення незалежної України. 

Головний будівничий Української Народної Республіки, видатний історик Михайло Грушевський, 
наголошуючи тяглість державотворчого процесу в історії України, на засіданні Центральної Ради в листопаді 
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1917 року говорив: "Я підчеркую, і кілька разів робив се, що ми не являємося, як часто висловлюються, яко-
юсь новою і молодою республікою, ми відновлюємо тільки нашу державність, якою ми жили і яка була віді-
брана нам проти нашої волі, без признання; з тим відобранням ми ніколи не мирилися. Держава наша явля-
ється таким же старим постулатом, як і наші соціальні програми, соціальні перспективи і досягнення" [1, 152]. 

Голова Центральної Ради і перший Президент Української Народної Республіки історично 
пов’язував відродження державності 1918 року з українською княжою середньовічною державою, 
державними традиціями козацько-гетьманської держави 17-18 ст. і українським національним відро-
дженням ХХ ст. 

Поштовх до відродження всіх сфер духовного життя України надала українська революція 
1917-1920 років. Так, М. Шаповал зазначав, що саме завдяки революції нація пробудилася до життя і 
стала на шлях відродження [2]. І. Мазепа наголошував, що українська нація взагалі виникла "в огні 
великої революційної бурі": "Українська визвольна боротьба часів великої української революції зро-
била більше, ніж увесь наш попередній рух за ціле століття. Хоч наша дореволюційна доба дала нам 
великих поетів і письменників, але очевидно не вона могла поставити на порядок денний українське 
питання. Це могла зробити тільки революція" [3, 32]. І. Лисяк-Рудницький зазначає, що українська ре-
волюція внутрішньо переродила суспільство, прискорила процес перетворення української етнічної 
маси на модерну політичну націю. 

Праці "Відродження нації" В. Винниченка, "На порозі нової України" М. Грушевського, "Історія Укра-
їни 1917-1923 рр." Д. Дорошенка, "Україна в огні і бурі революції" І. Мазепи, "Велика революція і українська 
визвольна програма" М. Шаповала відіграли важливу роль у процесі розвитку національної свідомості та 
прислужилися справі дослідження культуротворчих процесів періоду національного відродження. 

20-ті роки XX століття – особливий за інтенсивністю перебігу культуротворчих процесів етап 
української історії. В цей період склалися сприятливі умови для успішного розвитку мови, освіти, науки, 
мистецтва. Культурний рух 1920-х років отримав назву українського ренесансу (Г. Ващенко, М. Неврлий, 
М. Хвильовий та ін.). 

У 1918 році Українська національна академія, очолювана В.І. Вернадським, ухвалила створити 
відділ українознавства і, разом з тим, було вирішено покласти українознавство в основу діяльності 
Академії як методологію, мету, філософію і інтегративний принцип. 

Термін "українознавство", введений М. Драгомановим, підтримав М. Грушевський і розвивали 
С. Єфремов, І. Стешенко, Дорошенки та інші. Цей термін вживався на означення наук з проблем Укра-
їни та українства (мова, етнологія, історія, географія) і був спрямований на формування цілісності та 
системності знань.  

Утвердження феномена українознавства пов’язано з державотворчими процесами в Україні 
1917-1920 рр. і наприкінці ХХ ст. Українознавство передбачає наукове осмислення процесів, що від-
буваються в нашій країні. Українознавство об’єднало головні проблеми не лише розрізнених наук про 
Україну, українство (мовознавство, етнологію, словесність, етнографію, економіку, медицину, геогра-
фію), а й філософську думку, релігію, суспільно-політичні проблеми, творіння мистецтва. Українознав-
ство покладає аналіз явищ не лише у порівнянні, а й у з’ясуванні зсередини, не відчуджено, раціона-
льно, а "людомірно", ціннісно-орієнтовано. 

Інформація щодо народу України фіксувалася у різних формах здавна. Новітнє українознавст-
во – це цілісна інтегративна посткласична наука про Україну і українство в часопросторових, геополі-
тичних, етнонаціональних, культурно-інформаційних вимірах. Останнє сприяє виробленню моделі 
майбутнього розвитку української спільноти на основі пізнання себе як нації і держави в давноминулі 
часи та нині – у полікультурному середовищі і часопросторовій взаємозалежності. 

Українознавство спирається на міждисциплінарно-проблемні способи пізнання посткласичної 
науки в парадигмі культури постмодернізму: структура, модель, ймовірність, інформація, функціона-
льність, системність тощо.  

Цей концептуальний підхід до аналізу явищ співмірний з філософськими поглядами В. Вер-
надського: "Закономірно, що старі схеми суто механістичного характеру мають бути замінені новими 
побудовами, бо в самій матерії відкриваються джерела таких змін, які несумісні із суто механістични-
ми побудовами її організму" [4, 410]. І далі: "Ми часто даємо просто набір фактів і спостережень там, 
де ми маємо дати ціле... А навколо величезна кількість нагромаджених даних, які тільки й чекають та-
кого охоплення" [4, 411].  

Культурне піднесення охопило в 1920-ті роки всі галузі мистецтва. За період 1917-1933 рр. в 
українському мистецтві сформувались різноманітні стильові течії: необарокко, неокласицизм, неоро-
мантизм, експресіонізм, реалізм, символізм, футуризм. В середині 20-х років (1925-1928) розгорнулася 
широка літературна дискусія, розпочата М.Хвильовим. Суть дискусії полягала у визначенні культурної 
орієнтації України. Від обговорення питань розвитку мистецтва, літератури, дискусія поступово пере-
йшла у філософську площину. На думку В. Горського, широке обговорення висунутих М. Хвильовим 
питань, серед яких чільне місце посідала його концепція українського ренесансу, могло призвести до 
подальшого прогресу у філософському осмисленні тогочасних культурних процесів та пошуку україн-
ської національної ідеї. Цього не сталося, адже літературна дискусія незабаром була політизована, 
багатьох її учасників звинувачено в націоналізмі і в 30-ті роки репресовано. Матеріали літературної 
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дискусії увійшли до збірки "Шляхи розвитку української пролетарської літератури. Літературна дискусія 
(1925-1928)". Був виданий і стенографічний запис дискусії під назвою "Шляхи розвитку сучасної літе-
ратури. Диспут". 

Літературна дискусія справила великий вплив на інші галузі мистецтва, особливо театр і музи-
ку. Одним з найщиріших прихильників ідей М. Хвильового був композитор В. Костенко. Як і Б. Лято-
шинський, Лесь Курбас, М. Куліш, він відстоював принцип європеїзації української культури. На питан-
ня: "Європа чи Просвіта" композитор мав однозначну відповідь. У листі до В.Довженка він скаржився, 
що, вихований на складних вокальних формах і академічному музичному рівні, він не міг примиритися 
з низьким технічним станом музичної творчості і обмежено-хуторянським напрямком розвитку україн-
ської музики. Одним з найважливіших напрямків на шляху до європеїзації української музики В. Косте-
нко вважав створення "вищих музичних форм" – квартетів, симфоній, опер на противагу загальному 
пануванню в той час вокальних жанрів, особливо, хорової масової пісні. Свої думки композитор ви-
словлював на сторінках газети "Комуніст", журналів "Всесвіт", "Критика", "Нове мистецтво", "Музика 
масам" та ін. 

1926 р. з’явились серйозні нападки на прихильників ідей М. Хвильового. В резолюції пленуму 
ЦК КП(б)У "Про підсумки українізації" (червень 1926 р.) йшлося про намагання української інтелігенції 
"тримати курс на зв’язок з буржуазною Європою". Літераторів звинувачено в тому, що відродження 
нації вони розуміють як буржуазну реставрацію. Резолюція закликала митців до будівництва "проле-
тарської культури".  

Театральне мистецтво України 1920-х років розвивалося в річищі подолання побутової обме-
женості, засвоєння модерної стилістики. Пошуки нових шляхів у мистецтві найбільш характерні для 
театру "Березіль" під проводом Леся Курбаса. Назва театру відсилає нас до перших рядків вірша Б. 
Бйорнсона і символізує бурхливе оновлення життя, рух до нових берегів: "Березіль" проти академізму, 
проти естетства і проти безграмотності, "Березіль" проти всякої флегматичності і сонливості, проти 
культу "стріхи" і важких чобіт; "Березіль" за активність, за організованість, за темп, за американізацію, 
за останнє слово науки і сучасність. Цей театр уславився своїми постановками п’єс західноєвропейсь-
ких класиків, сучасних авторів. Серед резонансних вистав театру – "Макбет" В. Шекспіра, "Змова Фіас-
ко" Ф. Шіллера, "Гайдамаки" за Т. Шевченком, а також "Рур" та "Жовтень" за сценарієм самого Л. Кур-
баса. З "Березолем" співпрацювали відомі та молоді композитори: М. Гліер, М. Вериківський, П. 
Козицький, Ю. Мейтус; художники та сценографи Д. Власюк, І. Курочка-Ормашевський, В. Меллер, А. 
Петрицький, О. Хвостенко-Хвостов. Мистецьке об’єднання "Березіль" видавало журнал "Барикади те-
атру". На жаль, вийшли тільки поодинокі номери протягом 1923-1924 року. 

Крім "Березоля", діяли й інші театри: Перший театр Української Радянської Республіки імені Т. 
Шевченка, "Київдрамте", драматичний театр імені М.Заньковецької, драматичний імені І.Франка (з 
1923 р. – у Харкові), Робітниче-селянський театр, оперні театри, Українська експериментальна студія, 
театр малих форм "Веселий пролетар", театр музичної комедії, дитячий театр. Музично-драматичні 
колективи працювали в Одесі, Полтаві, Вінниці, Луганську, Дніпропетровську. В багатьох містах діяли 
пересувні мандрівні театри.  

1920-ті роки – плідний період розвитку українського образотворчого мистецтва. Як і в літерату-
рі, тут точилася запекла боротьба мистецьких груп, які були представлені всіма напрямками авангар-
дистського руху: експресіонізм, конструктивізм, кубізм, неопримітивізм, супрематизм, фовізм, а також 
напрямками традиційного реалістичного мистецтва. Мирослав Попович зазначає, що різні мистецькі 
угруповання полемізували між собою непримиренно і до останньої межі, головне не в найрадикальні-
ших програмах, а в тому, що з’явились і розквітли неймовірної яскравості таланти. Імена О. Архипен-
ка, М. Бойчука, О. Богомазова, М. Бурачека, В. Єрмілова, І. Їжакевича, Ю. Михайліва, І. Падалки, А. 
Петрицького, Я. Седляра, М. Синякової є всесвітньо відомими.  

Одним з перших дослідників українського авангардного мистецтва був В. Хмурий (Бутенко), 
журналіст, мистецтвознавець, театральний критик, автор "Нотаток про театр, кіно, просторове мисте-
цтво", розвідок про творчість А. Петрицького, Олекси Новаківського. У перші пореволюційні роки дія-
льність українських художників була пов’язана з Академією мистецтв, заснованою у листопаді 1917 р. 
В Академії викладали Василь і Федір Кричевські, М. Бойчук, Г. Нарбут, М. Бурачек, М. Жук. На початку 
20-х рр. Академію перетворено на Інститут пластичних мистецтв, а 1924 р. – на Київський державний 
художній інститут. Професорами інституту були М. Бойчук, В. Касіян, Ф. Кричевський, В. Пальмов, В. 
Татлін, О. Усачов, І. Врона. 

Видатні українські художники (О. Екстер, І. Курочка-Ормашевський, В. Меллер, А. Петрицький, 
О. Хвостенко-Хвостов) здійснили справжній переворот у мистецтві оформлення театральних вистав. У 
1920-ті рр. майже всі вони працювали в музичному театрі. Наприклад, роботи А. Петрицького для опе-
рного театру відзначалися гармонійним поєднанням "точного відтворення фактури побутових речей з 
яскравим колоритом барв". У рецензії на прем’єру опери "Сорочинський ярмарок", якою відкрилась 
Харківська державна українська опера, особливо відзначено "чудові барви" художника Петрицького та 
його бездоганний художній смак: немає малоросійщини, а є дійсний український стиль. З Харківським 
оперним театром пов’язані творчі пошуки А. Волненка, О. Хвостенка-Хвостова; з Київським – І. Куроч-
ки-Ормашевського; з Одеським – В. Меллера, П. Шварца. Визначні українські художники працювали в 
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мистецьких журналах, оформлюючи обкладинки (наприклад, журнали "Авангард", "Нове мистецтво"), 
вміщуючи в них свої статті. 

У 1920-ті рр. існувало чимало творчих організацій художників. Найчисельнішою з них була Асоціа-
ція революційних митців України (АРМУ, 1925-1932 рр.), до якої входили, переважно, бойчукісти. Платфо-
рма АРМУ базувалася на принципах федеративного об’єднання митців різних течій і груп. Певного напря-
мку АРМУ не висунула, вважаючи себе за вільну федерацію художників і митців різних напрямків. Перша 
виставка робіт членів цієї організації відбулася 1927 р. Вона мала широкий розголос.  

1926 р. була заснована Асоціація художників Червоної України (АХЧУ); 1927 р. – Об’єднання 
Сучасних Митців України (ОСМУ), а також молодіжне об’єднання (ОММУ). На початку 30-х рр. розпо-
чалася активна робота по створенню "єдиного загальносоюзного художнього фронту". АРМУ як само-
стійне творче об’єднання фактично припинило своє існування, Київська філія "самоліквідувалася". 

На початку 30-х років на шляху розвитку культуротворчих процесів доби українського відро-
дження з’являються серйозні препони, різко змінюэться суть національної політики з боку ЦК ВКП(б). 
Курс на уніфікацію всіх сфер політичного та культурного життя призвів до трагічних наслідків. Репресії, 
застосовані проти національної інтелігенції набули масового характеру, що надало підстави називати 
добу 20-х – початку 30-х рр. "репресованим", "розстріляним" відродженням. Незважаючи на деякі роз-
біжності у поглядах на національне відродження 20-х рр. ХХ ст., сучасні вчені (С.Клапчук, М.Нервлий, 
М.Попович) погоджуються з тим, що в той час були накреслені європейські шляхи поступу національної 
культури. Українське відродження, як свого часу італійське, охопило всі сфери національного життя. За 
визначенням М.Нервлого, 1920-ті роки були для української культури великим піднесенням усіх духов-
них сил і можливостей народу. Саме тому характеристика небувалого розквіту всіх галузей української 
культури 1920-х років як ренесансу є дуже влучною, історично виправданою й цілком правильною. 

Стильові пошуки українських митців концентрувалися на трьох основних напрямах: розвиток 
рис національного стилю на фольклорній основі, напрацювання в масових жанрах, формування засад 
професійної творчості шляхом розвитку класичних традицій та опанування новітніх європейських те-
чій. Отже, культуротворчі процеси доби українського відродження 1920-х років характеризуються мис-
тецькими досягненнями світового значення.  

Сучасні цивілізаційні процеси глобалізації в умовах незалежної України викликали поновлення 
інтересу до методології українознавства стосовно модерної гуманітарної науки і освіти: "Саме воно, 
інтегративне, толерантне, демократичне … людяне, новітнє українознавство, має бути покладене в 
основу гуманітарної освіти нового тисячоліття в Україні" [5, 20]. НДІ українознавства розробило конце-
пції: "Система національної освіти", "Школа нової генерації – українська національна школа-родина", 
"Українознавство", які відповідають сучасним потребам українського суспільства. 

Розкриваючи зміст "українознавства" як наукової і навчальної дисципліни, автори проекту цього ін-
тегративного феномена детермінують предмет як систему цінностей та інтегративних знань про Україну, її 
духовні і матеріальні вартості, про українство як етнокультурну, духовно-господарську, геополітичну (кос-
мічно-всепланетарну) цілісну реальність у часопросторовій взаємозалежності полікультурного простору, 
що сприяє самоусвідомленню, самопізнанню, самоствердженню, самореалізації особистості і народу [6]. 

В сучасній гуманітарній науці обґрунтовується теза про виявлення і розкриття саме україно-
знавчого аспекту та виведення його на рівень науки про культуру – вітчизняну культурологію. Мається 
на увазі введення до наукового обігу і осмислення величезної спадщини вітчизняної історіографії, на-
родознавства, мистецтвознавства, української художньої філософсько-естетичної думки, зокрема ще 
недостатньо вивченого доробку митців і вчених західної і східної української діаспори [7].  

Методологія українознавства, збагачена ідеями синергетики, герменевтики, праксеології, від-
криває подальші перспективи розвитку вітчизняної гуманітаристики та виведення української науки і 
культури у світовий простір. Саме такого системного новітнього підходу потребують культурологічні 
дослідження у ХХІ столітті. 
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ТИПОВІСТЬ ПАРЕМІЙ І ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТРАДИЦІЙ СЛОВ’ЯН І ТЮРКІВ  
У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ КРИМУ 

 
У статті досліджуються паремії, фразеологізми двох домінуючих макроетносів Криму, які використовують 

однакові мотиви, сюжети, епітети, перетікаючи зі слов’янського етносу в тюркський і навпаки. Це підтверджує діа-
логічність нашарувань локального й універсального у традиційній культурі народів кримської поліетнічної спільноти. 

Ключові слова: традиції, паремії, фразеологізми, локальність, універсальність, діалогічність, макроетно-
си, поліетнічність. 

 
Сугробова Юлия Юрьевна, кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедры украиноведе-

ния Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского 
Типичность паремий и фразеологизмов традиций славян и тюрков в социокультурном простран-

стве Крыма 
В статье исследуются паремии, фразеологизмы двух доминирующих макроэтносов Крыма, которые ис-

пользуют одинаковые мотивы, сюжеты, эпитеты, перетекая из славянского этноса в тюркский и наоборот. Это 
подтверждает диалогичность локального и универсального в традиционной культуре народов крымского полиэт-
нического сообщества. 

Ключевые слова: традиции, паремии, фразеологизмы, локальность, универсальность, диалогичность, 
макроэтносы, полиэтничность. 

 
Suhrobova Yuliya, Ph.D. (Philosophy), Associate Professor, Head of the Department of Ukrainian Studies of 

S.I.Heorhievskyi Crimea State Medical University  
The Typical Nature of Paremiae and Phraseological Units in Traditions of Slavs and Turkic people of the 

Crimean Sociocultural Space 
Multiethnic associations under modern conditions of globalization and total domination of mass culture 

undergoes the process of activation of traditional forms of creativity, allowing to restore, save and transmit sensemaking 
principles of functioning of folk culture. This fact is of great significance in preserving cultural diversity of the world. The 
topicality of this research is determined by understanding of hidden in folk creativity mechanisms of functioning of 
sociocultural relations, realized in different forms of social communication, integration, culture-creating activity and co-
operation of individuals and groups. All abobe mentioned determines the choice and actuality of this theme, raising the 
problem of research of folk creativity in modern polyethnic society. 

To priceless pearls of Slavonic and Turkic folklore of the Crimea we will primarily refer proverbs and sayings – 
short apt expressions. Proverbs and sayings are the generalized memory of people, conclusions made on the basis of 
vital experience, giving the right to formulate one’s opinion on ethics, moral, history and policy. A proverb is a short form 
of folk poetic creation, turned into short, rhythmic expression, bearing the generalized opinion, conclusion, allegory with 
didactic content. A saying is a genre of folklore prose, a short stable image-bearing expression of ascertaining character 
with one sentence part, quite often being part of a proverb but without ending. In folkloristics proverbs and sayings are 
termed as paremiae. 

In the article the similarities have been analysed between the proverbs and sayings of not only Ukrainian, 
Russian ethnic groups but those of the Crimean Bulgarians, Poles, Czechs, constituting together an integrated Slavonic ethnic 
picture of the peninsula. It is also necessary to say about phraseological units, which got identity due to historical commonality 
of Slavonic languages, close connection of phraseology with folk customs, ceremonies, rituals and traditions. 
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The article analyses paremiae of Turkic people of the Crimea, determines the degree of their similarity; with this 
purpose the author appealed to the written sources of Turkic people of the Crimea. Particular attention was paid to rich 
material of Karaite related collections of Medzhuma, already collected, written down, but not yet published. 

Usually in these collections, which look like large thick notebooks, the folk works such as fairy-tales, legends, 
novels, songs, riddles, proverbs, as well as different important events of that time, e.g., unusual natural phenomena 
(earthquakes, eclipses of the sun and moon, etc.), a family chronicle, etc., were written down. Medzhuma passed from 
generation to generation. Often the families had several collections constituting a single chronologic order. Therefore 
they belonged to the most valuable family antiquities. Texts in them were written down from top to bottom throughout the 
length, and they opened from bottom to the top. Up to now ancient samples dated back to the end of the 18th century 
have been kept, though the majority of such famous manuscripts dated from the second half of XIX century to the middle 
of XX century. Their great number belong to state or private collections of Russia, Ukraine and Poland. Their greatest 
part was preserved in private and state libraries and funds of the Crimea, Saint Petersburg, Vilnius and Warsaw. 

However Medzhuma is considered to be an inexhaustible source of folk wisdom not only for Karaites. It saves 
the written monuments of culture of many Turkic people. They partially contain Old Turkic material, folklore works which 
were found in different Turkic ethnic groups of the Crimea. Such collections were also named "jonkies" (literally "a 
scroll"). They were composed by the Crimean Karaites, Crimean Tatars and Krymchaks. 

Thus, the presence of common features in a form of presenting and establishing the sense of appreciating 
attitude toward native land, friendship, daily bread, labour is characteristic of paremia folklore of Turkic people. It can be 
seen on the examples of fully identical names of edifications, parting words in the native Turkic people of the Crimea – 
"Atalar sozy", "Atalar stsy", "Atalar sÖzy", that expresses not only the unity of language (in translation "Parents’ Words") 
but also similar perception of environment. All these are universality of culture, traditions, lifestyle of Turkic people of the 
Crimea, as well as their common sources, common roots, common historical cradle. 

Folk sayings, proverbs, phraseological units of two macroethnic groups use identical motives, subjects, epithets, 
overflowing from the slavonic ethnos to the Turkic one and vice versa. Many moments seem to mix, turning into "twins", 
however deep inside, implicitly, every macroethnic part still preserves its own prototypes. This fact proves the dialogical 
essence of local and universal in the traditional culture of the Crimean polyethnic society. 

Keywords: traditions, paremiae, polyethnic space, phraseological units, locality, universality, dialogue, 
macroethnic group, polyethnicity. 

 
Багатоетнічні спільноти у сучасних умовах глобалізації і тотального панування культури масо-

вого споживання переживають процес активізації традиційних форм творчості, що дозволяють відро-
дити, зберегти й транслювати смислоутворюючі принципи функціонування народної культури. Це на-
буває величезного значення й у збереженні культурного різноманіття світу. Актуальність дослідження 
визначається розумінням прихованих у народній творчості механізмів функціонування соціокультур-
них відносин, які реалізуються в різноманітних формах соціальної комунікації, інтеграції, культуротво-
рчої активності та взаємодії індивідів та груп. Зазначене зумовлює вибір та актуальність даної теми, 
постановку проблеми дослідження народної творчості в сучасному поліетнічному суспільстві.  

Аналіз проблем різних форм спілкування у багатонаціональному суспільстві, його фундуючих елемен-
тів – традицій, що знаходяться під впливом глобалізації, на сучасному етапі знаходять плідне місце в проектах 
українських учених. У сучасних умовах існує плеяда видатних вітчизняних культурологів, філософів, мистецт-
вознавців, таких як М.Грицай, С.Грица, І.Юдкін, Л.Михайлова, Л.Троєльнікова й ін., які досліджують народну 
творчість як об’єктивну необхідність буття людини в просторі національної культури. Історичні особливості й 
сучасний стан збереження та популяризації традиційних утворень України досліджують С.Садовенко, З.Босик, 
О.Кухарєва та ін. Велику роботу з дослідження особливостей фольклору народів поліетнічного регіону Криму 
проводять такі вчені, як А.Бабаджан, Т.Богославська, Г.Катик, Л.Медвєдєва, К.Єфетов, Ю.Сугробова й ін. 

Незважаючи на помітний інтерес багатьох науковців до різноманітних тем щодо специфіки на-
родної творчості, питання, пов’язані з осмисленням тотожності паремій і фразеологізмів у культурі до-
мінуючих макроетносів Криму слов’ян і тюрків, не отримали належного висвітлення в сучасній науковій 
літературі, що потребує подальшого поглибленого вивчення цієї проблеми. 

Мета – охарактеризувати основні жанри усної народної творчості: прислів’я й приказки, фра-
зеологізми, найбільш специфічні для домінуючих етнокультур Криму; дослідити, чи є паралелі-
схожості між слов’яноетнічними й тюркоетнічними традиційними явищами в багатокультурному регіоні. 

До безцінних перлин слов’янського й тюркського фольклору Криму віднесемо насамперед прислів’я і 
приказки – короткі влучні висловлювання. Прислів’я і приказки є узагальненою пам’яттю народу, висновками 
з життєвого досвіду, які дають право формулювати погляди на етику, мораль, історію та політику. Прислів’я – 
мала форма народної поетичної творчості, яка перетворилася на короткий, ритмізований вислів, що несе 
узагальнену думку, висновок, інакомовність з дидактичним змістом. Приказка – жанр фольклорної прози, ко-
ротке стійке образне висловлювання констатуючого характеру з одночленною будовою, яке нерідко є части-
ною прислів’я, але без закінчення. У фольклористиці прислів’я й приказки позначаються терміном паремії. 

Спробуємо спочатку відшукати схожість між прислів’ями й приказками не тільки українських, 
російських етносів, а й кримських болгар, поляків, чехів, які складають разом єдину слов’яноетнічну 
картину півострова. Українське прислів’я "Хоч ти брат i мій, табак кури свій" має близькі аналоги у сво-
їх слов’янських співвітчизників: російське прислів’я "Дружба дружбой, а табачок врозь" і навіть болгар-
ське прислів’я "Ако ми е брат, не ми е ортак на кесията". Уживається, як правило, у тих випадках, коли 
між людьми, що вважають себе друзями або об’єднаних спільною діяльністю, виникають непорозумін-
ня через неспівпадання особистих інтересів; дуже часто вимовляється з докором.  
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Українське й російське прислів’я "Дружба дружбою, а служба службою" тотожне болгарському 
прислів’ю "Службата си е служба, дружбата – дружба" і польському "Druzba druzbq, stuiba sluzbq". 
Вживаються часто як виправдання вчинкам, що не прийняті між друзями, але необхідні для справи.  

Російські прислів’я "Конь в езде, друг в нужде" або "Друг не испытанный, что орех не расколо-
тый" відповідають польському "Przy god apewna przy jaci orinie przy jaci oiproba" й чеському "Ohenzlato, 
nouzepritele (zkousi)". Вживаються у значенні того, що тільки таким випробуванням, як надання допо-
моги в нужді й біді визначається справжній друг. Російське прислів’я "Один за всех, все за одного" має 
український "Усі за одного і один за всіх" і болгарський аналоги "Един за всички, всички на един". При-
слів’я характеризує почуття колективізму, взаємної допомоги, підтримки як одного з головних мораль-
них принципів. 

Українське прислів’я "Скажи мені, з ким ти товаришуєш – то я скажу, хто ти" дуже близьке до 
російського "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты", болгарського "Кажими, кои са нриятелите ти, 
да ти кажа, какъ в си" і польського "Powiedzskim sieim yja znisz (skimprszestajesz), apowiemci, kimjestes". 
Вибір друзів характеризує людину, і на основі цього можна скласти уявлення про саму людину.  

Найбільша кількість близьких за смислом паремій спостерігається все ж таки в українському та ро-
сійському фольклорі. "Пан з паном, а Іван з Іваном" – російський аналог: "Гусь свинье не товарищ". "Пога-
ному поросяті і в Петрівку холодно" – російський аналог: "Плохому танцору ноги мешают". "Не такий стра-
шний чорт, як його малюють" – російський аналог: "Волков бояться – в лес не ходить" або "У страха глаза 
велики". "Свій розум май і людей питай" – російський аналог: "Одна голова – хорошо, а две – лучше". "Що 
написане пером, не вивезеш і волом" – російський аналог: "Что написано пером, не вирубить и топором". 
"Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися" – російський аналог: "Без труда не выловишь и рыбки из 
пруда". "Без труда нема плода" – російський аналог: "Без труда не выловишь и рыбки из пруда". 

Далі необхідно сказати також і про фразеологізми, які отримали тотожність, зумовлену істори-
чною спільністю слов’янських мов, тісним зв’язком фразеології з народними звичаями, обрядами, ри-
туалами й традиціями. 

Деякі спільні за походженням фразеологізми знаходять своє пояснення в загально-
слов’янському етносі, у давніх віруваннях, уявленнях. Наприклад, український фразеологізм – "пере-
мивати кісточки" й російський – "перемывать косточки", тобто "розпускати плітки, говорити, лихосло-
вити про кого-небудь" йде від слов’янського обряду вторинного поховання. Або український – "забити 
(забивати) осиковий кілок (осику, осичину) (в могилу)" й російський – "вбить (вбивать) осиновый кол (в 
могилу)" означають "остаточно позбавитися від когось або чогось, розправитися з кимось або чимось" 
і походить від забобонного звичаю вбивати осиковий кілок в могилу чаклуна для того, щоб надійно від 
нього позбутися. Отже, форма фразеологізмів декількох мов може відображати спільні побутові умо-
ви, той самий народний досвід; чим прозоріша їх мотивація й образна основа звороту, тим більша їх 
близькість. Так, українська фразема "товкти воду в ступі" має російський аналог "толочь воду в ступе", 
що означає "займатися марною справою, даремно витрачати час". Вони пов’язані з покаранням, що 
існувало в минулому в монастирях України й Росії, тому мають спільну словникову основу. Українська 
фразера "бити чолом" відповідає російському аналогу "бить челом", що означає "поважливо просити 
про щось або скаржитися на когось". У їх основу покладено звичай, коли прохач падав на коліна, тор-
каючись лобом землі або підлоги. 

Проникнення фразем старослов’янського (церковнослов’янського) походження в живу мову 
зумовлено їх смисловою схожістю. Наприклад, український вислів – "прихилити голову" паралельний 
російському – "приклонить голову" (притулитися, знайти притулок, кров). І перший, і другий увійшли у 
свої національні культури зі старослов’янської мови. Або український фразеологізм – "голос волаючо-
го в пустелі (в пустині)" має аналог у російській мові – "глас вопиющего в пустыне" (марний заклик до 
чого-небудь, що залишається без відповіді, без уваги). 

Отже, прислів’я, приказки, фразеологізми становлять собою зведення правил, якими людина 
повинна керуватися в просторі своєї культури. Як ми бачимо, зведення життєвих правил слов’янських 
народів неймовірно близьке й тотожне.  

Дотримуючись логіки й послідовності нашого дослідження, розглянемо паремії тюркських на-
родів Криму та спробуємо визначити можливості й ступінь їх схожості. А для цього звернемося до 
письмових джерел тюркських народів Криму.  

Особливу увагу необхідно приділити вже зібраному, записаному, але ще не виданому багато-
му матеріалу караїмських родинних збірників меджума. Зазвичай у ці збірники, які схожі на великі тов-
сті зошити, записувалися народні твори – казки, легенди, романи, пісні, загадки, прислів’я, а також різ-
ні важливі події того часу: незвичайні явища природи (землетруси, затемнення сонця й місяця тощо), 
сімейна хроніка тощо. Меджума переходили від покоління до покоління. Часто в родинах було декіль-
ка збірників, що складали єдиний хронологічний ряд. Тому вони належали до найцінніших сімейних 
реліквій. Тексти в них записувалися зверху вниз по всій довжині, і відкривалися вони знизу вгору. До 
нашого часу збереглися давні зразки, що датуються кінцем 18 ст., хоча більшість відомих таких руко-
писних книг складалися з другої половини XIX ст. до середини XX ст. Значна кількість їх знаходиться в 
державних або приватних колекціях Росії, України й Польщі. Найбільша кількість їх збереглася в при-
ватних і державних бібліотеках та фондах Криму, Санкт-Петербурга, Вільнюса й Варшави [3].  

Культурологія  Сугробова Ю. Ю. 
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Збірники народних творів кримських караїмів-тюрків, тобто меджума, було опубліковано відомим 
тюркологом В.Радловим. У 1896 році вийшли у світ "Зразки літератури північних тюркських племен. Части-
на 7. Наріччя кримського півострова" видавництва Санкт-Петербурзької академії наук, де було опублікова-
но караїмський збірник – меджума, обсягом у 410 сторінок. Потім було видано декілька творів 
А.Зайончковського, пов’язаних з народною творчістю й традицією меджума, а також праці Р.Кефелі, 
В.Філоненко, А.Дубинського, В.Зайончковського, А.Мардковича, пізніше – Ю.Полканова та інших.  

Однак, меджума є невичерпним джерелом народної мудрості не лише караїмів. Вони зберіга-
ють писемні пам’ятки багатьох тюркських народів. Частково містять давньотюркський матеріал, фоль-
клорні твори, які були у різних тюркських етносів Криму. Такі збірники називалися ще "джонками" (бук-
вально – сувій). Їх вели кримські караїми, кримські татари й кримчаки. І тут необхідно назвати праці 
сучасних дослідників, таких як І. Ачкіназі, Д. Ребі та інших, які підняли пласт народної культури крим-
чаків і висунули ряд серйозних припущень про єдність пронароду всіх тюркських етносів Криму. 

Деякі твори, такі як тюркю, кошма, семаї, дивані, манілер та інші, записувалася віршами. У 
своєму дослідженні "Про караїмські й кримчацькі рукописи" Л. Медведєва повідомляє про зміст руко-
писних збірників, що зберігаються у фондах рукописного відділу ЛО ІВАН СРСР: "Меджума містить 
"народні романи" про Ашикъ Къариб, Кер оглу, Къараджа оглан, Ашик Омер і шах Ісмаїл, Дахір і Зу-
хра. До меджума входять також "меселе" (казки, байки), серед яких "Казка про іспанського короля", 
"Про сина рибалки", "Про живу й мертву воду", "Казка про шаха Ісмаїла й Гулузар" і багато інших. Є 
також "фасыл" (казка, переказ) "Казка про вовка" – "Бцру фасылы", "Насреддін Ходжанын фасылы" – 
"Казка про Ходжу Насреддіна", "Гузел фасылы" – "Казка про красуню", "Шейтан фасылы" – "Казка про 
біса" та інші. До меджума входять ще "фыкъара" (або пыкъара) (оповідання, байка), серед яких "Эки 
деликъанлыынъ фыкъарасы" – "Казка про двох юнаків", "Акъыллы карынынъ фыкъарасы" – "Казка 
про розумну жінку"; багато казок про Коршуд-беке, Про Ходжу Насреддіна і, зрештою, типова караїм-
ська казка "Йомакъ". Такій казці передує приказка "йомакъ башы", яка буває скороченою й повною. 
Скорочена: "Бир заманда бар экен, бир заманда йокъ экен" та інші [5, 89-102].  

Є в меджума й твори, складені за межами Криму, в основному казки й легенди турецько-
османського та іранського походження. Так що значення фольклорних збірників не обмежується вузь-
коетнічними рамками. 

Часто у творчості одного кримського народу можна побачити спільні елементи для більшості 
жителів півострова. Тому досить важко з’ясувати, хто точно є автором творів меджума: караїми, крим-
ські татари чи кримчаки. Найважливіша заслуга меджума, джонок не лише у створенні унікальних пи-
семних джерел, а й у зібранні, записі творів колективної творчості народів, які проживають у Криму. На 
жаль, ці безцінні пам’ятки культури майже не вивчені. 

Отже, спробуємо дослідити найбільш інформативні вияви історичної пам’яті й духовної культу-
ри тюркських народів Криму, якими, без сумніву, є артефакти традиційної культуротворчості. Великий 
інтерес викликають прислів’я й приказки корінних народів Криму: караїмів, кримських татар, кримчаків 
та інших тюркських етноменшин. У народній творчості паремії мають, іноді, не менше значення, ніж 
духовні канони у релігії. Прислів’я і приказки відображають не тільки особливості світогляду й культури 
народу, але також його походження, історію, взаємовідносини в товаристві, родині тощо [6, 235].  

Форми паремій кримських тюрків дуже близькі між собою. Зустрічаються прості вислови, що склада-
ються з двох слів, наприклад: "Тазга чыбан" – Як чиряк на лисину (караїмська); "Сабан айы тавукъ къозлар" – 
У березні несеться курка (кримськотатарська). Бувають і складні, з двох або декількох складнопідрядних ре-
чень – частин. Та зазвичай, це одно-чотирирядкові поетичні мініатюри, з чіткою ритмікою, часто римовані.  

Наведемо приклади співпадання прислів’їв і приказок у різних тюркських народів. Для зрозумілого 
й точного порівняльного аналізу візьмемо за основу переклад тюркомовних паремій українською мовою. 

1. "Хто шукає без хиб друга, той залишиться без супруга" (караїмська). "Хто шукає друга без 
хиб, той залишиться без друга" (кримськотатарська). 

2. "Поки одну ногу підніме, другу собака з’їсть" (караїмська). "Поки підніме одну ногу, другу со-
бака з’їсть" (кримськотатарська). 

3. "Один батько доглядає десять дітей, а десять дітей не доглянуть за одним батьком" (караїм-
ська). "Один батько годує дев’ятьох синів, але всі вони не прогодують його" (кримськотатарська). 

4. "Срібло й золото – іноді камінь, ячмінна крупа – завжди їжа" (караїмська). "Ячмінь-крупа – 
їжа, золото-срібло – камінь". (кримськотатарська) [2, 117]. 

Збіг великої кількості прислів’їв корінних народів Криму – караїмів, кримських татар, кримчаків 
– є закономірним. Разом з тим можна прослідкувати спільність паремій і з тюрками-переселенцями 
півострова – башкирами, узбеками, киргизами, казахами та іншими народами. Наведемо приклади 
такого збігу: "Якщо голова ціла, то шапка знайдеться" – у башкирів, туркменів, каракалпаків; "І п’ять 
пальців – усі різні" – у казахів, туркменів, ногайців, узбеків, турків, чувашів, гагаузів; "Сказане слово, 
випущена стріла, прожите життя назад не повернуться" – кримських татар, казахів, азербайджанців, 
ногайців. Кримськотатарське прислів’я "Якщо ворог твій миша, то сила у тебе має бути як у лева" має 
аналог у казахському фольклорі – "Якщо ворог твій миша, бережись її, як лева" й азербайджанській 
усній народній творчості – "Якщо ворог твій з мурашку, вважай, що він більший за слона".  

Цікаві аналогії між караїмськими й карачаєво-балкарськими пареміями як в оригіналі, так і піс-
ля їх перекладу українською мовою. 
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- Атын йаман болса, сатып къутулырсын, 
Хатынынъ йаман болса напып къутулырсын? 
(Якщо кінь буде поганим, то, продавши, позбудешся, 
А якщо жінка поганою, то як позбавишся?) (караїмська) 
- Атын Аман эсе сатыб къутулурса, 
Къатынынъ Аман эсе, Ÿа къалай къутулурса? 
(Якщо у тебе кінь поганий, то продаси й позбавишся, 
А якщо жінка погана, то як позбавишся?) (карачаєво-балкарська) 
- Эрбининъ эйткэни эт, эткэни этэ. 
(Роби те, що говорить священик, але не роби того, що він робить) (караїмська.) 
- Молланы айтханын этда, этгенин а этмэ. 
(Поступай не як мулла поступає, а як він проповідує) (карач.- балкарська)[4].  
Подібну схожість наводить і сучасний кримський поет К. Єфетов, який вивчає і відроджує усні 

традиції тюркських народів і, насамперед, караїмів. Враховуючи те, що караїмська мова практично 
повністю забута й тільки на початку III тисячоліття почалися дослідження і реабілітації духовних утрат 
народу, учений у своїх роботах не використовує рідну мову етносу.  

Тема працьовитості й ліні завжди була ключовою у менталітеті тюркських народів. "Якщо до-
ручиш справу ледарю, він стане тебе поучати" (кримськотатарська). "Доручи будь-яку справу ледарю, 
він тебе ж учити візьметься" (азербайджанська). "Якщо ледарю справу доручиш, він тобі стільки напу-
чень дасть, скільки й твої батьки не давали" (караїмська). 

Ідея бережливості, цінності своєї власної праці й надбань також знайшла відображення в усній 
народній творчості досліджуваних народів. "Хто за чужим добром женеться, своє загубить" (азербай-
джанська). "Той, хто розраховує від чужої частини урвати, своєї частини позбудеться" (казахська). Од-
вічна доброчинність людська – несупротивність злу насиллям набула національного колориту в таких 
прикладах. "На добро добром відповідає кожний, на зло добром відповідає відважний" (азербайджан-
ська). "На добро добром всякий відповість, на зло добром тільки джигіт відповість" (казахська). 

Поняття честі й гідності тюркських народів завжди засуджувало борги, обжерливість і відсут-
ність почуття міри у випиванні. "Той, хто п’є вино в борг, буде двічі п’яний" (караїмська). "Хто п’є вино в 
борг, у того голова двічі болить" (азербайджанська) [1, 95-96]. 

Відтак, для паремійного фольклору тюркських народів характерною є наявність спільних рис у 
формі подання й у смислоствердженні ціннісного відношення до рідної землі, дружби, хліба насущно-
го, праці. Це можна побачити на прикладі повністю ідентичних назв повчань, напучень у корінних тю-
ркських народів Криму – "Аталар созы", "Аталар сцзы", "Аталар сöзы", що виражає не тільки єдність 
мови (у перекладі – "Слова батьків"), а й близьке світовідчуття. Усе це – спільність культури, традицій, 
побуту тюркських народів Криму, а також їх спільні витоки, спільні корені, спільна історична колиска.  

Отже, народні приказки, прислів’я, фразеологізми двох макроетносів використовують однакові моти-
ви, сюжети, епітети, перетікаючи зі слов’янського етносу в тюркський і навпаки. Багато моментів наче міксу-
ються, перетворюючись у "близнюків", однак, у глибині, імпліцитно, кожна макроетнічна частина, все-таки, 
зберігає свої першообрази. Відтак, традиційно-фольклорна культура як характерний компонент будь-якого 
етносу складається з діалогічних нашарувань локального – індивідуально-етнічного та універсального – уза-
гальнено-вселюдського, які виникли в різні історичні періоди розвитку кримської поліетнічної спільноти. 
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ГОСТИННІСТЬ УКРАЇНЦІВ 
ЯК ФОРМА РЕЦЕПЦІЇ КУЛІНАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 
(на прикладі проведення гастрономічних фестивалів) 

 
У статті розглянуто гостинність як одну з елементів кулінарних технологій, що уособлює і матеріальні, і 

духовні компоненти культури. У сучасному й традиційному інформаційному полі вона посідає важливе місце як 
засіб комунікації. На прикладі гастрономічних фестивалів проаналізовано гостинність українців як форму рецепції 
кулінарних технологій полікультурного простору України.  

Ключові слова: гостинність, рецепція, традиція, кулінарні технології, гастрономічний фестиваль. 
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Семенюк Алла Витальевна, старший научный сотрудник Украинского центра культурных исследований 
Гостеприимство украинцев как форма рецепции кулинарных технологий в поликультурном про-

странстве Украины (на примере проведения гастрономических фестивалей) 
В статье рассмотрено гостеприимство как один из элементов кулинарных технологий, который олицет-

воряет и материальные, и духовные компоненты культуры. В современном и традиционном информационном 
поле она занимает важное место как средство коммуникации. Проанализировано гостеприимство украинцев как 
форму рецепции кулинарных технологий поликультурного пространства в Украине на примере гастрономических 
фестивалей.  

Ключевые слова: гостеприимство, рецепция, традиция, кулинарные технологии, гастрономический фес-
тиваль. 

 
Bosyk Zoya, Ph.D. (Cultural Studies), Head of V.T. Skurativskyi Laboratory of Folk Culture, Ukrainian center for 

Cultural Studies, Associate Professor, M.P. Drahomanov National Pedagogical University; 
Semeniuk Alla, Senior Researcher Ukrainian center for Cultural Studies 
Hospitality of ukrainians as a form of culinary technologies reception in the multicultural space of 

Ukraine (on the exapmle of gastronomic festivals) 
The paper considers hospitality as one of the elements of culinary technology, which embodies both physical 

and spiritual components of culture. In the contemporary and traditional informational space, it occupies an important 
place as a means of communication. The hospitality of Ukrainians was analyzed as a form of culinary technologies 
reception in the multicultural space of Ukraine on the example of gastronomic festivals. 

It was pointed out on the problem in the national science – lack of comprehensive study of Ukrainian hospitality, 
which is still regarded as an essential structural element of Ukrainian culture and traditional rites. However, hospitality of 
Ukrainians as a form of culinary technologies reception in the context of cultural studies has not been yet treated as a 
scientific interest. 

Culturological approach to understanding of hospitality was made in the works of L. Artyukh, K. Avdeev, A. 
Voropay, J. Holovatsky, O.Koshyts, Y.Lotmana, Y.Markovycha, J.Riabtseva, S.Skurativsky, P.Chubynsky which concern 
the peculiarities of the everyday life in different regions of Ukraine, as well as the lifestyles of various segments of 
Ukrainian society. 

Hospitality contributes to the self-regulation of society, while maintaining stability and external tolerance to the other, 
not similar and it is the determining factor in the formation of tolerant behaviors of all multicultural space in Ukraine. It includes 
culture of communication, culture of behavior, culture of service, food culture, and aspects of social culture. 

During the gastronomic festivals, culture creation system takes the form of culinary technologies reception in the 
multicultural space of Ukraine. Through a feast, it begins the identification of a person in the community as an expression 
of human need to define his or her place, more precisely – social identification. 

Cooking is closely intertwined with ecotourism; it has become a part of gastronomic festivals which is an 
understanding not only of the local culture, but also of the culture of the participants. This kind of art is admired by people 
and forces them to overcome many miles to see the cuisines of other nations, to try a particular dish. This is how this 
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concept arose – a culinary/gastronomic tourism as the direction of contemporary international tourism connected with the 
exploring of national culinary traditions.  

Cooking is an ancient art that appeared on our planet before the famous stone paintings. Primitive culinary of 
primitive peoples had a long and difficult path of its development before it turned into an exquisite one. Having absorbed 
the achievements of contemporary science, engineering, technology, every epoch and every nation have been created 
their culinary school.  

Hospitality as a form of cultural technologies reception in the multicultural space of Ukraine was formed by 
natural, social, economic, and historical factors. This was facilitated by resettlement at different times on the territory of 
Ukraine of Hungarians, Turks, Tatars, Germans, Ruthenians, Austrians, Czechs and close proximity to other countries. 
For example, Odessa cuisine was formed under the influence of Russian, largely Jewish, Georgian, Armenian, Uzbek, 
Bulgarian, Moldavian and Greek cuisine; however, a number of dishes are notable for its originality. Thus, the coastal 
location of settlements makes a large number of dishes from fish and seafood in a traditional kitchen. 

Gastronomic Festivals (International Festivals – "White Wine", "Hutsulska Ripa", "Berlibasky Banush", "Zolotyi 
Goulash", "Verkhovynska Yafyna", "Delicious Spas", "Carpathian Network of Culinary Heritage", "Bukovyna Hospitality", 
"Art of varenyky modeling", "erunam Slava", "Sviato Pampuha","Borsch'yiv", etc.) are prime examples of hospitality in the 
form of culinary technologies reception in multicultural space of Ukraine, because they are directly intertwined with the 
everyday life, social reality of livelihoods of people; it is largely a product and reflection of the culture econutrition. 

As for the reception, it gains in our study the value of understanding and perception of the other/others' cultural 
orientations (norms, rules, values, beliefs), that is the central cultural standards, including hospitality as a form of culinary 
technologies in multicultural space of Ukraine. It was analyzed in the frame of receptive aesthetics – as a kind of 
perception of culinary art by the audience in multicultural space. 

It was proved that in such changing phenomenon as gastronomic festivals, in the food culture system, remains 
a trend towards stability, susceptibility to preserve traditions. Such events do not violate the structure of traditional 
Ukrainian food; moreover, they complement its expanding range of welcoming food at the same time passing them on 
from generation to generation. In this way the assimilation in a multicultural environment of Ukraine happens, its cultural 
absorption by traditional cuisine. The external influences get intertwined with deep traditions, and this symbiosis is in 
favor of contemporary ecoculture of food. 

Keywords: hospitality, reception, tradition, culinary technologies, gastronomic festival. 
 
Входження України в європейський культурний простір, розширення географії подорожей, 

культура харчування актуалізують дослідження гостинності.  
Гостинність як феномен процесів життєдіяльності на різних етапах культуротворчого розвитку 

людства набувала специфічних етнокультурних рис та різноманітних етноформ. У процесі таких пере-
творень формувалась і традиційна українська гостинність. Саме соціокультурна реальність гостиннос-
ті об’єктивно зумовлюється народною традицією рецепції кулінарних технологій полікультурного прос-
тору в Україні з обміном досвіду частування гостей, характерною для поліетнічного розселення.  

Науково-дослідна зацікавленість зазначеним явищем пов’язана з процесами духовного відро-
дження народу України й динамічною гуманітаризацією суспільства, а у практично-комунікаційному 
відношенні – з розбудовою сучасної індустрії гостинності, екотуризму [6]. Водночас українська гостин-
ність досі не піддавалась науковому дослідженню рецепції кулінарних технологій на прикладі гастро-
номічних фестивалів, що надає їй специфічно-національного забарвлення в сучасному глобалізова-
ному світі. Глобалізація світової економіки та трансформаційні процеси у національній економіці 
зумовлюють інтенсифікацію ділових, наукових та культурних обмінів. Цим і зумовлений вибір питання 
гостинності українців як форми рецепції кулінарних технологій полікультурного простору в Україні. 

Вітчизняні дослідники торкалися цих проблем лише фрагментарно. Розкриттю сутності основних фа-
кторів і тенденцій розвитку народних традицій гостинності та харчування присвячені наукові дослідження А. 
Артюх [1; 2], Т. Гонтара [3], І. Комарницького [5], С. Макарчука [4], В. Наулка [7], В. Русавської [8; 9; 10].  

Мета роботи – проаналізувати гостинність як форму рецепції кулінарних технологій полікуль-
турного простору в Україні на прикладі проведення гастрономічних фестивалів. 

Гостинність – це саморегуляція соціуму, збереження стійкості і зовнішньої терпимості до іншо-
го, несхожого, формування толерантної моделі поведінки всіх суб’єктів полікультурного простору в 
Україні. Гостинність включає культуру спілкування, культуру поведінки, культуру обслуговування, 
культуру харчування, а також аспекти соціальної культури. 

Беззаперечною є думка Л. Артюх [1] про те, що "гостинність", "прийняття гостя" – одне з осно-
вних понять суспільного розвитку, закладене у моральних принципах культури будь-якого народу. За-
звичай під гостинністю розуміють характерну для конкретної спільноти модель поведінки, що форму-
ється на основі певних звичаїв, традицій, локальних норм моралі, права, суспільних установок. Саме в 
гостинності найбільш повно виявляється ставлення до інших; вона виступає як універсальна норма і 
форма існування й співіснування людства, взаємодії різних культур, рас, націй, етносів. Закладений в 
гостинності потенціал діалогічності, толерантності може допомогти людині відчувати себе впевнено в 
мінливому глобалізованому світі, зрозуміти як іншу людину, так і осягнути глибини власної душі. 

Деякі науковці доводять, що "гостинність – це привітність у ставленні до гостей, люб’язний 
прийом гостей. Гостинність – властивість за значенням "гостинний", готовність, бажання приймати гос-
тей і пригощати їх, гостинне приймання" [1, 64].  

О. Афанасьєв-Чужбинський у праці "Поездка в Южную Россию" гостинність розглядає як хара-
ктерну рису українського народу, а М. Маркевич в "Обычаях, поверьях, кухне и напитках малороссиян" 
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пов’язує гостинність українців із традиційною обрядовістю. О. Кравець у праці "Сімейний побут і звичаї 
українського народу" [10] розглядає традицію родинної гостинності. Л. Артюх, Т. Космина, А. Понома-
рьов, М. Гримич, В. Сироткін у своїх дослідженнях акцентують увагу на звичаєвій гостинності [4; 7].  

Відомо, що знання традиційної народної культури дає можливість пізнавати різноманітність 
культур, вчить поважати чужі звичаї. Адже у культурі гостинність становить неабиякий пласт, який 
спирається на стародавні й новітні традиції народів. На етапі гостинності здійснюється прояв добро-
чесності, люб’язності, привітності, доброзичливості. Прояви гостинності як давньої традиції, як збере-
ження архаїчних її форм можна побачити й нині в українських різдвяно-новорічних обрядах коляду-
вання, щедрування, посівання [1, 67].  

Важливе значення у системі культуротворення набуває гостинність у формі рецепції кулінар-
них технологій полікультурного простору в Україні, що проявляється під час проведення гастрономіч-
них фестивалів. Через гостину відбувається самоідентифікація особи в громаді, спільноті – як вияв 
потреби людини визначити в ній своє місце, точніше – соціальна ідентифікація.  

Щодо рецепції, то вона в нашому дослідженні набуває значення осмислення і сприйняття ін-
ших/чужих культурних орієнтирів (норм, правил, оцінок, вартостей, переконань), тобто центрального 
культурного стандарту, зокрема гостинності як форми кулінарних технологій полікультурного простору 
в Україні. Розглядаємо її в межах рецептивної естетики – як різновид сприймання кулінарного мистец-
тва аудиторією полікультурного простору. 

Наприклад, Л. Артюх зазначає, що "у системі комунікацій ці два поняття перебувають нібито у 
двох різних площинах: традиція – у вертикальній (часовій), а мода – у горизонтальній (просторовій). 
Традиція доносить до нас із найархаїчніших прошарків найвиразніші елементи побутової культури 
<…>, зокрема борщ як видатний винахід світової кулінарної культури став репрезентом не лише укра-
їнської кухні, а й українського побуту загалом" [1, 68]. Беззаперечно, обов’язковим компонентом свят-
кової гостини була трапеза, яка поетапно переходила у форму кулінарного мистецтва. 

Кулінарне мистецтво тісно переплелося з екотуризмом, що сприяло започаткуванню прове-
дення гастрономічних фестивалів. Фестивалі є важливим елементом розваг та пізнання місцевої куль-
тури [12–18]. Такий вид мистецтва викликає захоплення у людей і змушує їх долати багато кілометрів, 
щоб ознайомитися з кухнями інших народів, спробувати ту чи іншу страву. Саме тому й виникло по-
няття кулінарний/гастрономічний туризм як напрям сучасного міжнародного туризму, пов’язаний з 
ознайомленням і вивченням національних кулінарних традицій.  

Кулінарія – старовинне мистецтво, яке виникло на нашій планеті раніше знаменитих кам’яних 
рисунків. Примітивна кулінарія первісних народів пройшла довгий і важкий шлях свого розвитку, перш 
ніж перетворилася у вишукану. Увібравши в себе досягнення сучасної науки, техніки, технології, кожна 
епоха і нація створили і створюють свої кулінарні школи. 

Українська кухня складалася протягом віків і з давніх часів відрізнялася різноманітністю страв, ви-
сокими смаковими і поживними якостями. Більшість страв традиційної кухні відзначаються складною ре-
цептурою і складними комбінованими способами їх приготування. Так, під час приготування борщу вико-
ристовують до 20 складників. Вважається, що перший борщ був зварений приблизно 365 років тому під 
час Азовської облоги. Донським козакам вже просто нічого було їсти, і їх кухарі придумували страви з різ-
них вершків і корінців. Страва їм дуже сподобалася і прижилася, а з часом стала одною з головних страв 
української кухні [2]. Як приклад цьому – "Фестиваль Борщу", що мандрує по регіонах України у вигляді 
презентаційних турів, в ході яких відбувається збір місцевих (регіональних та авторських) рецептів борщу 
та приготування обраних рецептів для місцевих жителів та гостей Фестивалю з подальшою трапезою. 

Гостинність як форма рецепції культурних технологій полікультурного простору в Україні форму-
валась під впливом природних, соціально-економічних, етнокультурних факторів. Цьому сприяло пересе-
лення в різний час на територію України угорців, турків, татар, німців, русинів, австрійців, чехів та тісне су-
сідство з іншими країнами. Наприклад, одеська кухня формувалася під впливом російської, а в значній мірі 
єврейської, грузинської, вірменської, узбецької, болгарської, молдавської та грецької кухонь, проте ряд 
страв відрізняється своєю самобутністю. Так, прибережне розташування поселень зумовлює велику кіль-
кість страв з риби і морепродуктів у традиційній кухні. Найбільш популярною стравою є форшмак [6].  

Гастрономічні фестивалі (Міжнародний фестивалі – "Біле вино", "Гуцульська ріпа", "Берлиба-
ський бануш", "Золотий гуляш", "Верховинська яфина", "Смачний Спас", "Карпатська мережа кулінар-
ної спадщини", "Буковинська гостинність", "Мистецтво ліплення вареників", "Дерунам Слава! ", "Свято 
пампуха", "Борщ’їв" та ін.) є яскравим прикладом гостинності у формі рецепції кулінарних технологій 
полікультурного простору в Україні, адже вони переплітаються безпосередньо з побутом, соціальною 
реальністю життєдіяльності народу і значною мірою є його породженням і відображенням.  

За кількістю кулінарних свят в Україні лідирує Закарпатська область [15], де проводяться фес-
тивалі, присвячені картоплі, бринзі, вину, меду, сливам, полуницям, леквару (сливовому повидлу), го-
лубцям і т.д. Підраховано, що лише минулого року в області провели близько 160 таких заходів, які 
відвідало понад 350 тис. туристів з різних областей країни та із-за кордону [12–18]. 

Наприклад, у закарпатському селі Костилівка Рахівського району проходить оригінальний фес-
тиваль традиційних гуцульських страв "Берлибаський банош". Місцеві жителі готують гуцульські стра-
ви, водночас популяризують технології їх приготування. Готовими стравами пригощають учасників і 
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гостей свята, головна з яких – бануш. Це українська гуцульська традиційна страва: крута каша з куку-
рудзяної муки, зварена на вершках або сметані. За традицією, готується виключно чоловіками на від-
критому вогні. Її можна порівняти із мамалигою [12]. 

"Костилівка має таланти" – дегустація гуцульських страв і напоїв. Під час проведення фести-
валю відбувається процес гостинності як форми рецепції кулінарних технологій полікультурного прос-
тору в Україні. Зокрема, готуються страви з традиційної бринзи, з ріпи (картоплі) із шкварками, мелай-
ного пирога, гурки, домашньої ковбаси, кремзликів, вареників по-костилівськи, голубців, а також 
поширюються технології власноруч приготованих яфинівки, горіховки, грушівки, навіть "берлибашсько-
го коньяку" – міцного напою, настояного на різних гірських травах [3]. 

Знайомство з самобутніми традиціями гостинності гуцулів-полонинників та культурою вироб-
ництва традиційної молочної продукції Закарпаття – бринзи, вурди (овечого сиру) – демонструє тра-
диційний фестиваль "Гуцульська бринза", який є "візитною карткою" Рахівського району. Цей фести-
валь пов’язаний зі святом повернення вівчарів з полонин додому. Основною стравою на святкуванні є 
бринза – сир з овечого молока, виготовлений за допомогою ферменту з натурального сичуга (шлунок) 
свійської худоби. Вівчарі зазначають, що екологічність та натуральність – головна цінність продукту. 
Цей фестиваль спрямований не лише на розвиток вівчарства і туризму, а й популяризує гуцульську 
культуру – запалювання вівчарської ватри як символу оберегу полонини та овець [17]. 

Традиційний фестиваль у Рахові на Закарпатті "Гуцульська бриндзя" увібрав у себе кращі здо-
бутки рахівської Гуцульщини, демонструє справжні традиції гуцулів, їх побут, ремесло, культуру, гос-
тинність, здобутки гостей фесту та до рецепції кулінарних технологій полікультурного простору в Укра-
їні [17]. Це атмосфера справжнього гуцульського духу, адже саме цей народ має багато цікавих 
звичаїв, а проведення таких фестивалів показує хороший приклад для молоді, вчить продовжувати 
започатковані традиції в минулому.  

Як бачимо, українська кухня сьогодні активно відроджується. Вже потроху минає мода на мак-
дональдс і кока-колу, тому національні українські страви нині дуже цікаві як українцям, так й інозем-
цям. Підтвердження тому – велика різноманітність кулінарних фестивалів, основною метою яких є 
представлення національної кухні та дегустація окремих страв та напоїв. Особливістю таких заходів є 
те, що гостей пригощають безкоштовно, а ще залюбки діляться автентичними рецептами та прово-
дять кулінарні майстер-класи.  

Отже, гостинність як форма рецепції культурних технологій полікультурного простору в Україні 
виявляється з’єднувальною ланкою між соціальними процесами і структурами з одного боку та куль-
турою і духовним життям – з іншого. Подібність ритуалів гостинності у народів поліетнічного простору 
не є випадковістю: це свідчення стійкості глибинних структур гостинності як фундаментальної умови 
існування соціуму. У кожному просторовому локалі зберігалась етнічна самобутність вияву гостиннос-
ті. Саме соціальна гостинність дає можливість молоді познайомилася з тими традиціями, які були у 
дідів і прадідів. Молодь під час проведення майстер-класів долучається до приготування страв, дізна-
ється про українські традиції і починає сама їх дотримуватися. 

Відтак, і в такому мінливому явищі, як гастрономічні фестивалі в системі культури харчування за-
лишається тенденція до усталеності, схильності до збереження традицій. Такі заходи не порушують струк-
тури українського традиційного харчування, а лише доповнюють його, розширюючи асортимент гостинних 
страв, водночас передаючи їх з покоління в покоління. Так відбувається асиміляція в полікультурному про-
сторі України, культурне поглинання традиційною кулінарією. Привнесені зовнішні впливи переплітаються 
з глибинними традиційними, а такий симбіоз є на користь сучасній екокультурі харчування. 
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work is devoted D. Aaker, S. Anholt, C. Balding, L.Brauna, Kotler, A. Romanov, I.Rozhkova, G. Zayachkovskoyi and 
others. Their work is a theoretical justification of the need to create and maintain the image of the states to promote the 
attractiveness of the country's prestige and so on. However, no single theoretical approach to the interpretation of the 
tourism image of the country. 

The image of the country as defined by the UNWTO – a set of emotional and rational concepts arising from a 
comparison of all the features of the country experience and firsthand that influence the creation of a specific image. As 
noted by John F. Jones, the image is a set of associations and received information associated with a particular place. 
These definitions focus is on emotional characteristics, but does not take into account the principles and laws of its 
formation. The most comprehensive treatment of the international image of the country suggested A. Starostin, "an 
image that appears in the subjects of brand perception at the level of the country's consumer perception, the perception 
of the level of businesses, the level of perception by the public authorities and perception at the level of supranational 
institutions as a result of awareness its core competencies, formed under the influence of market environment factors, 
and shapes their attitude to the country as negative, neutral or positive ". 

Tourism image of the country – a set of symbolically expressed emotional and rational ideas about identity and 
specificity of the country, formed in the minds of actual and potential tourists. This association, which arises in the mind 
when considering a product tour of the country concerned as direction of travel, leisure and recreation. 

Coach image is based primarily on a territorial identity, which, on the one hand, involves formal characteristics 
of the territory – a set of visual, verbal and other signs by which people identify territory. On the other hand, territorial 
identity also includes a set of characteristic features and resources of the territory, namely: 1) natural, demographic, 
historical, social and cultural characteristics and resources; 2) the economic characteristics and resources; 3) legal and 
organizational features information and resources. 

Among the traditional forms of tourism (cultural and educational, event, festival, business) occupies a special place 
tourism theme. Popular attractions are the thematic tourism holidays, carnivals, festivals, theatrical spectacle and more. 

If we look at the geography of festival tourism, it should be noted that the largest and most powerful tourist flows 
supplying European and American macro-regions, these same regions and tend biggest event tourism flows. In addition, 
most offer tours to a variety of sporting, cultural and national events in the most powerful information database of the 
world – the Internet – is also represented mainly European countries. According to the most popular topics are 
considered travel to international sports events and festivals. 

Therefore, a regional tourist image in the international tourism scene takes place on a regular basis, however 
conducting various events of international scope gives countries a great chance to express their own world of travel 
opportunities. Civilized, well established tourist sphere of the country is one of the fundamental factors optimizing 
international image. 

Keywords: travel image, attractions, thematic tourism, festival. 
 
Проблема формування іміджу і розвитку туризму входить у коло інтересів багатьох зарубіжних 

і вітчизняних науковців. Дослідженню теорії формування міжнародного іміджу країн присвячено праці 
Д. Аакера, С. Анхольта, К. Болдінга, Л.Брауна, Ф. Котлера, А. Романова, І. Рожкова, Г. Заячковської, 
А. Парфіненко, Ю. Таранової та інших. Ці праці присвячені теоретичному обґрунтуванню необхідності 
створення та підтримки іміджу держав з метою поширення інформації про привабливість, престиж кра-
їни тощо. Проте немає єдиного теоретичного підходу до трактування туристичного іміджу країни [7]. 

Імідж країни, за визначенням ЮНВТО, – це сукупність емоційних і раціональних уявлень, які 
випливають із зіставлення всіх ознак країни, власного досвіду і чуток, що впливають на створення пе-
вного образу [1]. Як зазначає Дж. Ф. Джоунс, імідж є набором асоціацій та отриманої інформації, яка 
пов’язана з певним місцем. У цих визначеннях наголос робиться на емоційних характеристиках, проте 
не беруться до уваги принципи та закономірності його формування. Найбільш всеохоплююче тракту-
вання міжнародного іміджу країни запропонувала А. Старостіна: "образ, що виникає у суб’єктів сприй-
няття бренду країни на рівні споживчого сприйняття, рівні сприйняття суб’єктів підприємницької діяль-
ності, рівні сприйняття органами державної влади та сприйняття на рівні наднаціональних інститутів як 
наслідок усвідомлення її ключових компетенцій, сформованих під впливом системи факторів ринково-
го середовища, і формує їх ставлення до країни як негативне, нейтральне чи позитивне" [9].  

В Енциклопедичному словнику-довіднику з туризму подається поняття туристичного іміджу як "су-
купність об'єктивних і емоційно-суб'єктивних уявлень стосовно конкретної країни, місцевості, які виплива-
ють із зіставлення чинників, інформаційних відомостей, сторонніх відгуків і власного досвіду туриста" [11]. 

Туристичний імідж країни – сукупність символічно виражених емоційних і раціональних уяв-
лень про своєрідність і специфіку країни, сформованих у свідомості реальних і потенційних туристів. 
Це асоціація, яка виникає у свідомості споживачів тур продукту при розгляді конкретної країни як на-
прямку подорожі, проведення дозвілля і відпочинку [12]. 

Туристичний імідж базується, перш за все, на територіальній індивідуальності, яка, з одного 
боку, включає офіційні характеристики території – комплекс візуальних, вербальних і інших ознак, за 
якими люди ідентифікують територію. З іншого боку, територіальна індивідуальність також включає 
характеристику сукупності особливостей і ресурсів території, а саме: 1) природні, демографічні, істо-
ричні, соціальні й культурні особливості й ресурси; 2) економічні особливості і ресурси; 3) організацій-
но-правові та інформаційні особливості й ресурси [7]. 

Серед традиційних видів туризму (культурно-пізнавальний, подієвий, фестивальний, діловий) 
особливе місце займає туризм тематичний. Популярними атракціями тематичного туризму є свята, 
карнавали, фестивалі, театралізовані видовища тощо. 
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Репутацією однієї з "святкових" країн користується Італія. Найбільш популярним є карнавал у 
Венеції, який щорічно проходить в лютому. Протягом 10 днів у місті відтворюється святкова атмосфе-
ра XVIII ст. – кавалькади, традиційні церемонії, всілякі паради і маскаради невтомно змінюють один 
одного на гучних і яскравих вулицях. Щорічно на карнавал у Венеції приїжджають більше 500 тис. ту-
ристів з різних країн світу. Карнавал відкривається святом Festa delle Marie, що присвячене звільнен-
ню венеціанських дівчат, викрадених піратами з Істрії. Святкова хода бере свій початок від палацу Св. 
Петра і закінчується на площі Св. Марка, де спалюється символічне опудало.  

У лютому також проходить карнавал у Віареджо. Він починається на Пьяцца Маціні, де прохо-
дять святкові ходи, маскарад, виступають оркестри та музичні гурти. Цей карнавал знаменитий участю 
величезних ляльок двійників, що пародіює знаменитих людей і відомих політичних діячів. Кілька днів 
триває парад, що складається з безлічі возів з ляльками. Парад закінчується феєрверком [3].  

Місто Ченто (область Емілія Романья) – побратим Ріо де Жанейро, тому тут на святкових гу-
ляннях танцюють бразильські балерини.  

У місті Іврея карнавал закінчується апельсиновим боєм. Ця традиція бере початок у 1195 р., 
коли мешканка міста Віолетта виступила проти "дворянського права першої шлюбної ночі" і відрубала 
голову своєму панові і кинула її з балкона. Народ її підтримав і закидав дворян квасолею. З плином 
часів квасолю замінили апельсинами. 

У Німеччині 11 листопада в 11 годині 11 хвилин починаються карнавали в Кельні, Бонні, Дюс-
сельдорфі та Майнці. Найбільш відомий і популярний карнавал проходить в Кельні. Увесь листопад 
проходять засідання карнавальних комітетів, на яких обирається принц карнавалу. Обербургомістр 
вручає йому ключі від ратуші. Через 3 місяці, в останній четвер лютого ("Бабин четвер"), жінки, одяг-
нені в карнавальні костюми, захоплюють ратушу і оголошують початок карнавалу. У цей день жінкам 
дозволено все. Одна з найвідоміших традицій – зрізання краватки. Своєї кульмінації свято досягає в 
"Рожевий понеділок". У цей день близько 1,5 млн осіб беруть участь у святковій ході і везуть величез-
них ляльок з пап'є маше. У "Фіалковий вівторок" спалюють велике солом'яне опудало. Закінчується 
карнавал в "Попільну середу", коли всі малюють на лобі попелясті хрести і їдять рибні страви. 

У Франції знаменитий карнавал з 1294 р. проходить в Ніцці наприкінці лютого – початку берез-
ня. У ньому зазвичай бере участь близько 1 млн туристів. На карнавалі обирають короля і королеву. 
Центральні події – "квіткові битви" і "парад голів" (величезні макети голів вагою до 2 т і розміром до 12 
м рухаються по місту на візках). 

В Іспанії центром карнавалів і фестивалів є Канарські острови (Санта Круз – столиця острова 
Тенеріфе). З другої половини XVIII ст. тут проводяться маскарадні ходи. Також популярні "яєчні бої" 
(яйця наповнювалися борошном або пудрою). У наші дні "битви" проходять із застосуванням конфетті 
та серпантину. Центральна подія – битва на верблюдах, а також знаменита церемонія "похорон сар-
дини" [5]. 

У Бразилії карнавал теж проходить на початку лютого. Він триває 7 днів і завершується "Пара-
дом чемпіонів". У параді беруть участь представники різних танцювальних шкіл самби. У 1984 р. був 
побудований спеціальний самбодром з алеєю довжиною 700 м і шириною 13 м. Дуже часто участь у 
карнавалі поєднується з круїзом Буенос Айрес – Монтевідео (Уругвай) – Порто Біло (Бразилія) – Буз-
гос (Бразилія) – Ріо де Жанейро. 

Одним з важливих сегментів тематичного туризму є тури на змагання "Формула 1". Інтерес ту-
ристів до цих турів величезний, тільки тури на Олімпійські ігри та чемпіонат світу з футболу перевер-
шують "Формулу 1". Але Олімпіади відбуваються раз на два роки, чемпіонат світу з футболу – раз на 
чотири роки, а "Формула 1" свої гран-прі розігрує 18-19 разів на рік. Перші автомобільні гонки, що 
отримали назву "Формула 1", пройшли в 1927 р. в Італії. З тих пір кількість країн, що мають траси для 
проведення змагань, досягла 20. Учасники турів на гонки "Формула 1" мають можливість робити спра-
вжні кругосвітні подорожі протягом року, переміщаючись разом зі спортсменами на кожен новий розі-
граш гран-прі. Наприклад, один із маршрутів для учасників туру виглядає наступним чином: Бахрейн – 
Малайзія – Австралія – Сан Маріно – Німеччина – Монако – Угорщина. Природно, що дозволити брати 
участь у такому турі можуть люди з доходом, що значно перевищує середній. 

Останнім часом в подієвий туризм увійшли тури на авіаційні гонки слалом Red Bull – один з 
найбільш захоплюючих і видовищних видів спортивних змагань, своєрідний аналог "Формули 1". Зма-
гання Red Bull Air Race вперше пройшли в 2003 р. в Цельтвені (Австрія) і відразу обернулися комер-
ційним тріумфом. Протягом 2004 р. змагання пройшли в Кемблі (Великобританія) і в Будапешті (Угор-
щина), де за один день зібрали рекордну аудиторію в 1,3 млн. глядачів, серед яких 40% становили 
туристи, що приїхали спеціально на ці змагання. З 2005 р. змагання в повітрі отримали назву Red Bull 
Air Race World Series, тобто Світова серія повітряних перегонів за формулою "Ред Булл". З 2006 р. 
серія повітряних перегонів проводиться в 9 етапів у різних країнах світу. 

Слід зазначити, що тематичний туризм є унікальним видом туризму, так як він невичерпний за 
змістом. Ряд експертів вважає, що в недалекому майбутньому кількість учасників тематичних турів 
перевищить кількість учасників екскурсійних турів [2]. 

Якщо розглядати географію фестивального туризму, то слід зазначити, що найбільші і найпо-
тужніші потоки туристів постачають Європейський та Американський макрорегіони, до цих же регіонів і 
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тяжіють найбільші тематичні туристичні потоки. Крім того, найбільша пропозиція турів на різноманітні 
спортивні, культурні, національні заходи в найпотужнішій інформаційній базі світу інтернеті теж пред-
ставлена переважно країнами Європи. За тематичними напрямками найпопулярнішими вважаються 
поїздки на міжнародні спортивні події та фестивалі. 

Міжнародні спортивні змагання приваблюють мільйони туристів. Поїздки на спортивні заходи, 
як правило, короткострокові і не супроводжуються значними грошовими витратами в розрахунку на 
одного туриста, але через масовість вони дають відповідній країні значний туристичний дохід. За по-
тужністю туристичних потоків виділяються літні та зимові Олімпійські ігри, етапи гран-прі Формули-l, 
NASCAR, чемпіонати світу та Європи з футболу, фігурного катання, художньої гімнастики, хокею, бас-
кетболу. Серед інших престижних видовищних спортивних заходів можна виділити регати (Королівсь-
ку регату в Лондоні, Велика Британія; перегони на яхтах по Женевському озеру, Швейцарія; регати в 
Італії), тенісні турніри (турніри Великого Шолома, Монако, Франція, Великобританія, США, Росія), зма-
гання з гольфу (Іспанія, Італія), з біатлону (Росія, Норвегія), кінних видів спорту (Великобританія, Іта-
лія) тощо. Окремі фірми пропонують навіть спробувати себе в пілотуванні (імітаційному) боїнга або на 
трасах останньою моделлю Феррарі [8]. 

За значенням для бюджету країни та місцем в туристичній сфері спортивним подіям не посту-
паються різноманітні театральні заходи: карнавали, фестивалі, національні святкування, конкурси то-
що. Найбільш видовищними подіями вважаються карнавали, які проводяться в Ріо-де-Жанейро (Бра-
зилія), Гоа (Індія), Барселоні (Іспанія), Венеції (Італія), Новому Орлеані (США), Мацатлані (Мексика), 
на Тенерифі (Іспанія) тощо. 

Різноманітні музичні фестивалі проводяться у багатьох країнах і представлені арт-
фестивалями (Единбурзький фестиваль культур у Великій Британії, Primo Maggio Music Festival в Іта-
лії, Carnaval of Cultures в Німеччині, Слов’янський базар в Білорусі), класичними (опера в Біль-бао та 
Сантандері, Іспанія; в Массаді, Ізраїль; в Люцерні, Швейцарія, фестивалі у Празі, Чехія; The BBC 
Proms у Великобританії), джазовими (в Монтре, Швейцарія, Brussels Jazz Marathon у Бельгії, Saint 
Germain Jazz Festival в Німеччині, Дубайський фестиваль в Арабських Еміратах) і рок-музики (Sziget в 
Угорщині, Rock am Ring та Rock am Park в Німеччині, Art Rock Festival у Франції, Pinkpop у Нідерлан-
дах), фолк-музики (Sedan Medieval Festival у франції, June Festival у Бразилії, EXIT у Сербії, Lotus 
Lantern Festival у Кореї, "Шешори" в Україні) фестивалями [13]. 

Серед атракцій тематичного туризму популярними є кінофестивалі: Канський (Франція), Бер-
лінський (Німеччина), Венеціанський (Італія), Дублінський (Ірландія), Токійський (Японія), Кінотавр 
(Росія), Каїрський (Єгипед), Одеський міжнародний кінофестиваль (Україна). Міжнародні фестивалі 
танцю взагалі чи окремого фестивального стилю завоювали популярність у всьому світі. Наприклад, 
Dublin Dance Festival в Ірландії, International Tango Festival of Granada в Іспанії. 

Не можна обійти увагою і гастрономічні фестивалі. Саме вони, як жоден інший вид подій роз-
важального характеру, відкривають туристам етнографічні особливості території, менталітету нації, 
національну самобутність народу. Серед них можна назвати такі свята: вина (Карлштейнський фести-
валь у Чехії, Канеллі в Італії, Божоле нуво у Франції), пива (Октоберфест в Німеччині), сиру (Cheese в 
Італії), морепродуктів (Іспаня), шоколаду (Франція), чаю (Tea world Festival у Кореї), піци (Pizzafest в 
Ітілії), кавуна (Парма в Ітілії), меду (Мукачеве, Україна), навіть пропонують уроки умбрійської кухні та 
полювання на трюфелі.  

Привабливими для туриста є оригінальні фестивалі скульптур із піску (Німеччина), лицарські 
турніри (Італія, Іспанія) та корида (в Іспанії, Португалії, Франції), які вже досить давно мають статус 
національних святкувань [2]. 

В останній час стають поширеними міжнародні події біо-культурного напряму та пов’язані з 
природними об’єктами та явищами. Крім широковідомих фестивалів садового мистецтва та квітів (Ір-
ландія, Нідерланди, Велика Британія, Франція, Україна, Таїланд, Японія), проводяться та набувають 
популярності перегони буйволів та слонів (Таїланд), забіги ящірок в США, змагання зі стрижки овець у 
Новій Зеландії, ярмарок верблюдів в Індії і навіть спостереження за китами та іншими морськими тва-
ринами (в Карелії – Росія, на Самані – Домініканська Республіка, Сагані – Канада, в Еквадорі, Ісландії, 
Шрі-Ланці, Південно-Африканській Республіці). 

Але, крім зазначених подій, існує ще велика кількість як всесвітньо відомих, так і регіональних 
подій: народних святкувань, фестивалів національних культур, ярмарків тощо. 

У бізнес-сфері важливу роль відіграють профільні бізнес-виставки та економічні форуми (Даво-
ський економічний форум, Женевський і Московський автосалони, авіасалони в Росії, Франції, Малайзії, 
Китаї, салони годинників у Швейцарії). Найбільша кількість конгресно-виставкових подій відбувається в 
Німеччині, де є потужна база для цього в Берліні, Дрездені, Кельні. Почесне місце серед подієвих ре-
сурсів економічної та політичної тематики займають аукціони у Великій Британії, Канаді, Росії, Фінляндії, 
Нідерландах. Саме з організації у 1841 р. Томасом Куком поїздки групи на квартальний з’їзд "Асоціації 
непитущих південних графств центральної Англії" зародився масовий туризм. Із того часу подія чи яви-
ще, які "обіцяють" видовище, посіли чільне місце у переліку головних мотивів до подорожі [8]. 

Китай є однією з найпривабливіших країн у сфері міжнародного туризму. Останніми роками він 
демонструє стрімке зростання міжнародного туристичного потоку. Завдяки сприятливій політичній ат-
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мосфері, високим темпам росту, незважаючи на світову економічну рецесію, туризм КНР, як і раніше, 
займає перше місце в Азії, а по доходу в іноземній валюті від туризму – 4-е місце у світі. 

В’їзний туризм Китаю репрезентує різні види туризму. Поряд з пізнавальним (екскурсійним) ту-
ризмом, отримали розвиток пляжний відпочинок (острів Хайнань), релігійний туризм (Тибет), екстре-
мальний туризм, в тому числі гірський, водний, пішохідний (Тибет, Куньлунь та інші), екотуризм, фес-
тивальний, тематичний.  

Завдяки історичній спадщині і різноманітній національній культурі Китаю в країні дуже багато 
фестивалів і свят, які привабливі для туристів. Більшість з них проводяться за датами китайського мі-
сячного календаря. Для кожної етнічної групи (в Китаї проживає 65 народів) характерні свої особливі 
свята та фестивалі. Китайські свята засновані на релігійних і традиційних принципах. Це легенди та 
міфи, які прийшли до нас з минулого.  

Туристи цікавляться фестивалями, що проводяться у відомих китайських мальовничих місцях. 
До них відносяться, наприклад: Фестиваль Льоду та Снігу в Харбіні, Кокосовий Фестиваль на острові 
Хайнань, Пивний Фестиваль в Циндао, Виноградний Фестиваль в Синцзяні, Шаоліньский фестиваль 
бойових мистецтв [10].  

У Китаї поширені музичні фестивалі, наприклад, "Шанхайська весна", "Фестиваль музики і кві-
тів Гуанчжоу", "Пекінський фестиваль хорової музики", "Музичний фестиваль міста весни", "Осінь міс-
та джерел" тощо. Єдність традицій і сучасних віянь представлені на цих заходах. Фестивалі музики і 
танців у Китаї – це не рядові свята, а цілі вогняні шоу, які, проходячи в певному місці, поширюються на 
всю країну [14]. 

Головним фестивалем і святом для китайців є Свято Весни (Китайський Новий рік за місячним 
календарем). Святкують його 1-го числа 1-го місяця за місячним календарем. В основі Свята Весни 
лежить обряд жертвопринесень предкам і духам, що існував при первіснообщинному ладі. Свято Вес-
ни стало традиційним з династії Ця (21-16 ст. до н.е.). Цей захід влаштовувався в останній місяць року 
після завершення польових робіт в подяку за багатий врожай. В даний час свято Весни – найголовні-
ше традиційне свято китайців, яке приваблює тисячі туристів з усього світу. Напередодні свята люди 
роблять численні покупки, шиють новий одяг, здійснюють обряди жертвопринесень Богові вогнища і 
предкам, обов'язково збираються всією сім'єю за святковим столом, з величезною кількістю страв. У ці 
дні прийнято ходити в гості, відвідувати храми. Організовуються виступи танцюючих драконів, танцю-
ючих левів, хороводи, виставки паперових ліхтарів, каліграфії і китайського живопису. У всіх цих захо-
дах закладений єдиний сенс: проводжаючи старий рік, позбавитися від убогості, всіх неприємностей і 
хвороб, зустріти Новий рік, бажаючи багатства, багатого врожаю, здоров'я і благополуччя. У будинках 
прийнято наклеювати на вікна паперові вирізки з червоного паперу, лубкові картинки, що зображають 
рослини, птахів, тварин, казкові персонажі. Вирізки створюють атмосферу свята в будинку. Прийнято 
також вивішувати з обох сторін входу в приміщення парні написи "Чунь лянь", зміст яких вілтворює 
народну мудрість. Кульмінаційним моментом є запалення різнокольорових свічок із зображенням ієро-
гліфів [6]. 

Юаньсяо Цзе або Фестиваль Ліхтарів – традиційний китайський фестиваль, який проводиться 
15 числа першого місяця Китайського нового року. Фестивальні святкування завершують собою низку 
новорічних святкувань. Китайці почали відзначати це свято з часів Династії Хань (206 р. до н.е. – 221 
р. н.е.). Історія фестивалю сягає своїм корінням у філософію Дао. Фестиваль Юаньсяо Цзе – дуже ве-
селе свято, вночі на вулиці міст при повному місяці виходять китайці з яскравими ліхтариками. Вони 
спостерігають за танцями карнавальних левів і драконів, беруть участь у різних іграх і запускають в 
небо хлопавки та феєрверки. У цей день розвішуються на вулицях барвисті ліхтарі, що являє собою 
вражаюче видовище. 

За китайським уявленням лютий – місяць любові і сім’ї. Традиційно Фестиваль Ліхтарів вважа-
ється днем закоханих в Китаї.  

Головною подією на фестивалі ліхтарів в Китаї вважається феєрверк. Люди збираються на 
відкритій площі, оточеній піротехнічними зарядами. Усі присутні на площі повинні бути одягнені в за-
хисні шоломи, рукавички, маски, черевики і довгі брюки. Однак, якщо на когось із присутніх впаде фра-
гмент феєрверку, це вважається особливою удачею. На фестивалі існує спеціальна страва, яка нази-
вається Танюань (липкі рисові кульки). Кульки Танюань нагадують солодкі галушки, зроблені з 
рисового борошна і заповнені солодким вмістом. Солодкі липкі кульки танюань символізують єдність 
сім’ї, гармонію і щастя [4]. 

На честь головної міфологічної істоти – дракона в китайському місті Вейфань проходить Між-
народний фестиваль повітряних зміїв (Weifang International Kite Festival), в якому беруть участь понад 
сто тисяч людей з більш ніж 60 країн світу. Перший фестиваль був проведений в 1984 році. З тих пір 
це чудове шоу проводиться щорічно і проходить в середині квітня протягом 5 днів. Церемонію від-
криття фестивалю за видовищністю, динамічністю та масштабом порівнюють з церемонією відкриття 
Олімпійських ігор. Це говорить про високий престиж фестивалю у всьому світі. Зарубіжні учасники 
дбайливо і завчасно транспортують свої шедеври в Вейфань і ретельно готують їх до фестивалю. 
Зміями ці споруди можна назвати лише умовно – насправді у них незліченна кількість форм, розмірів і 
забарвлень, і змії – лише невелика їх частина. Програма фестивалю передбачає міжнародний конкурс 
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і чемпіонат Китаю по паперовим зміям, відвідування Музею паперових зміїв, демонстрацію виготов-
лення зміїв китайськими майстрами. Також проводиться змагання за звання "Короля паперового змія". 
Крім основної насиченої програми, у дні фестивалю проводять торговий і кулінарний ярмарок [15]. 

Отже, формування туристичного іміджу регіонів на міжнародній туристичній арені відбувається 
на постійній основі, однак проведення різноманітних заходів міжнародного масштабу дає країнам пре-
красний шанс заявити світові про власні туристичні можливості. Цивілізована, добре налагоджена ту-
ристична сфера країни є одним із кардинальних чинників оптимізації міжнародного іміджу. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ  
У ВИМІРАХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У статті на основі міждисциплінарного підходу та шляхом залучення методологічних стратегій філософ-

ського та історичного наукового знання обґрунтовано методологічні засади осмислення феномена людини в істо-
рико-культурологічному дослідженні. 

Ключові слова: феномен людини, культурні цінності, історико-культурологічне дослідження, міждисциплі-
нарний підхід, факт культури, аксіологічний підхід.  

 
Овчарук Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории, 

истории культуры и музыковедения, докторант Национальной академии руководящих кадров культуры и ис-
кусств 

Методологические основы осмысления человека в измерениях историко-культурологического 
исследования 

В статье на основе междисциплинарного подхода и путем привлечения методологических стратегий фи-
лософского и исторического научного знания обоснованы методологические основы осмысления феномена че-
ловека в историко-культурологическом исследовании.  

Ключевые слова: феномен человека, культурные ценности, историко-культурологическое исследование, 
междисциплинарный подход, факт культуры, аксиологический подход. 

 
Ovcharuk Olha, Ph.D. (Pedagogy), Associate Professor, Professor, Doctoral Student, National Academy of 

Managerial Staff of Culture and Arts 
Methodological foundations of thought human dimensions of historical and cultural studies 
The article is based on an interdisciplinary approach by bringing methodological strategies philosophical and 

historical scientific knowledge, grounded methodological principles of human understanding of the phenomenon in 
historical and cultural studies. It is shown that the problem of man has always appeared to philosophy, philosophical 
anthropology (NA Berdyaev, Buber M., A. Gehlen, W. Dilthey, G. Plesner, M. Shelyer et al.) And almost all the areas of 
philosophy of the twentieth century, among them – a philosophy of life, and ekzystentsionalizm personalism, 
psychoanalysis and neofreydizm, phenomenology, hermeneutics, structuralism (E. Durkheim, M. Moss, B. Malinowski, 
Margaret Mead, L. Levy-Bruhl, Levi-Strauss, E. Taylor, J. Frazer, Freud, Erich Fromm, V. Frankl, V. Turner, Piaget, J. 
Huizinga, Sartre, E. Cassirer, Foucault et al.). Cultural Studies as an interdisciplinary, integrative research area of 
knowledge can be represented among modern anthropological studies in the humanities with their own interdisciplinary 
matrix in which the human problem arises from the standpoint of understanding the value created by its semantic 
content-the evolution of spiritual and cultural forms. 

It is noted that the search for new, appropriate to the current state of scientific knowledge, methodologies are a 
sign of all areas of modern humanities. This process describes the dynamics of the modern and cultural knowledge, as 
discussed in the works of contemporary domestic and foreign researchers (O. Astaf'eva, M. Alexandrova, P. Bogucki, M. 
Brovko, P. Herchanivska, P. Huryevych, M.. Kagan, V. Levin, V. Rozin, S. Nyeryetina, A. Flier et al.). Based on the 
analysis of the conceptual foundations of problems in the history and theory of culture scientists developed the 
foundations of cultural knowledge as the methodology of individual cultural phenomena, and integral stages in the 
development of artistic and historical process. 

Organic interdependence of human communication and culture are the subject of reflection kulturfilosofskoyi 
thoughts as always konstytuyuvalasya culture in human history as a phenomenon, which is a generalized diverse form of 
ownership rights to the world. Given the interdisciplinary nature of cultural studies, as well as taking a statement that it, 
along with philosophy of history is the most "old" and often interpenetrating sciences, in the bosom of which was born the 
cultural opinion, the article made reference to cognitive strategies have produced philosophical and historical knowledge. 

From the standpoint of philosophical reflection on the relation of man and culture, there are three levels of 
interaction: hands-on, practical and intellectual, spiritual and theoretical. Bottom level is found in the creation of a real 
man of his "second nature" – cultural objects and processes and in the same real creation of human culture; practical 
and spiritual level opryyavnyuyetsya in mythological, religious and artistic understanding of human culture, just as she 
vividly interprets the natural and social life; spiritual and theoretical level realized in the study of human culture and 
human culture – the existential consciousness, as well as different types of knowledge – philosophy, a religion and more. 
Thus, all three levels of human communication and culture manifested bilateral – man creates culture and culture creates man 

Involvement in the context of cultural studies and methodological approaches of historical knowledge it provides 
a conceptual understanding of how the relationship between the present and the past that meets the requirements of the 
deep cultural and scientific thought of today. Historical research provides a scientific reconstruction of history. For these 
reconstructions characteristic: the reliance on historical facts and historical material; use for historical explanation means 
and instruments of various human sciences – sociology, psychology, semiotics and, indeed, culture. 
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In terms of the methodology of cultural knowledge and new understanding becomes itself a historical fact, as 
history taught as a set of events and the facts alone, on which the whole historical science, but based on the study of 
events, situations and forms in their not clever, and the usual, ordinary, trivial terms that inherent in their cultural science 
reading. Taken in such a historical fact appears as an important cultural phenomenon, the interpretation of which can 
detect the features of the historical dynamics of culture and the implementation of social life as an individual and entire 
community. 

Particular importance is the question of the expansion of cultural studies their subject areas, all of which are 
based on an integrated approach allows to solve problems systematically and structural generalization test material to 
identify functional parameters and semantically universal culture, as well as identifying specific features and peculiarities 
of Ukrainian culture. 

Keywords: human phenomenon, cultural values, historical and cultural studies, interdisciplinary approach, the 
fact of culture, axiological approach. 

 
Осягнення природи людини, її стосунків із соціумом та сенсу існування – питання, що завжди 

поставали перед філософією, філософською антропологією (М. О. Бердяєв, М. Бубер, А. Гелен, В. 
Дільтей, Г. Плеснер, М. Шелєр та ін.) та майже усіма напрямами філософії ХХ століття, серед яких – 
філософія життя, персоналізм та екзистенціоналізм, психоаналіз та неофрейдизм, феноменологія, 
герменевтика, структуралізм (Є. Дюркгейм, М. Мосс, Б. Маліновський, М. Мід, Л. Леві-Брюль, К. Леві-
Строс, Е.Тайлор, Дж. Фрейзер, З. Фрейд, Е. Фромм, В. Франкл, В. Тернер, Ж. Піаже, Й. Хейзінга, Ж.-П. 
Сартр, Е. Кассірер, М. Фуко та ін.).  

Попри домінуючу думку в умовах постмодерну про втрату суб’єкта та особистості, стає необ-
хідним відкриття нової антропологічної перспективи шляхом вироблення культурологічного погляду на 
феномен людини у її органічному взаємозв’язку із культурою. У зазначеному вимірі культурологія як 
міждисциплінарна, інтегративна наукова сфера знань може бути представлена серед антропологічних 
вчень у сучасній гуманітаристиці із власною міждисциплінарною матрицею, в якій проблема людини 
постає з позицій осягнення створених нею ціннісно-смислових змістів в еволюції духовно-культурних 
форм. Утім, найважливішим культурологічним аспектом осмислення людини є визнання її як творця 
універсальних та специфічних культурних цінностей, втілених у способах пізнання та рефлексії, в об-
разах художнього світогляду, що транслюється з глибин історії у вигляді національних та соціальних 
традицій, звичаїв, культурних норм, гуманістичних вчень, матеріальних та духовних пам’яток культури. 
Еволюційний характер розвитку культури, її історична природа, як за походженням, так і за сутністю, а 
також непересічна роль людини у процесі створення культурних цінностей, специфіка яких визнача-
ється особливостями певної історичної епохи, актуалізує постановку проблеми у вимірах широкого 
людиновимірного підходу до феномена культури. Втім, попри значний масив накопиченого теоретич-
ного матеріалу, відсутній культурологічний підхід до розв’язання заявленої проблем. Це спонукає до її 
осмислення через розробку відповідних теоретико-методологічних основ із залученням міждисциплі-
нарного підходу.  

Отже, метою статті є обґрунтування методологічних засад осмислення феномена людини в 
контексті історико-культурологічного дослідження.  

Слід зауважити, що пошук нових, адекватних сучасному стану розвитку наукових знань, мето-
дологій є ознакою усіх сфер сучасної гуманітаристики. Цей процес характеризує й динаміку розвитку 
сучасного культурологічного знання, про що йдеться у працях сучасних вітчизняних та зарубіжних до-
слідників (О. М. Астафьєва, М. В. Александрова, Ю. П. Богуцький, М. М. Бровко, П. Е. Герчанівська, П. 
С. Гурєвич, М. С. Каган, В. Г. Лєвіна, В. М. Розін, С. С. Нєрєтіна, О. П. Огурцов, А. Я. Флієр та ін.). На 
основі аналізу концептуальних засад проблем історії та теорії розвитку культури вченими розроблено 
основи культурологічної методології пізнання як окремих культурних явищ, так і цілісних етапів в роз-
витку художньо-історичного процесу.  

Органічна взаємообумовленість зв’язку людини та культури є предметом роздумів культурфі-
лософської думки, адже культура завжди конституювалася в людській історії як феномен, котрий уза-
гальнював різнобічні форми причетності людини до світу. Так, фундатор сучасної антропології Макс 
Шелєр вважав, що історії філософії та культури не можуть бути написаними без вивчення історії ста-
новлення самосвідомості людини, формування її уявлень про себе, без виявлення належного порядку 
цінностей, чи "порядку любові" [8, 259]. Вітчизняні культурологи В. М. Шейко та Ю. П. Богуцький вка-
зують на безпосередній взаємозв’язок та взаємовплив людини та культури: "Через залучення людини 
до світу культури, змістом якої є сама людина в усьому багатстві її можливостей, потреб і форм існу-
вання, реалізується як самовизначення особистості, так і її розвиток" [7, 117]. На думку відомого, М. С. 
Кагана, культура являє собою саме ту іпостась життя людини, яка своєрідно "утримує" її в достемен-
ному, автентичному бутті, сутнісно поєднаному із людським в людині. Саме тому спектр можливостей 
культури являє собою розкритість людини світові, а духовні феномени, включені до цього процесу, 
належать до фундаментальних підвалин людського буття, а проективні детермінанти й, передовсім 
ідеал, мрія, надія, вводять людину в світ можливостей [3].  

Отже, розглядаючи культуру як багатогранне соціальне явище, що утворює невід’ємний прос-
тір життя людини, у якому втілюються її творчі здібності та реалізується духовний потенціал, а людину 
як творця ціннісних змістів культури, маємо беззаперечно визнати виправданість дослідження фено-
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мену людини у культурологічному модусі пізнання у вимірах розробки відповідних історико-
культурологічних методологічних підходів. 

Враховуючи міждисциплінарний характер культурології, а також приймаючи твердження, що 
саме філософія поряд із історією є найбільш "старими" та часто взаємопроникаючими науками, у над-
рах яких і народилася культурологічна думка, звернемося до вже вироблених пізнавальних стратегій 
філософського та історичного знання. Як зауважують укладачі праці "Антология культурологической 
мысли" С. П. Мамонтов, А.С. Мамонтов, "коли той чи інший мислитель від загально філософських тем 
світобудови, світорозуміння та пізнання звертається до феномену Людини, він невідворотно вступає у 
сферу культурології. Окреслити межу цього переходу непросто, тим більше, що усі філософи, також як 
і історики, в той чи іншій мірі виступають як культурологи" [1, 4].  

З позицій філософського осмислення відношення людини та культури можна виділити три рів-
ня їх взаємодії : практичний, практично-духовний та духовно-теоретичний. Практичний рівень виявля-
ється у реальному творенні людиною своєї "другої природи" – культурних предметів та процесів та в 
такому ж реальному творенні культурою людини; практично-духовний рівень оприявнюється в міфо-
логічному, релігійному та художньому осмисленні культурою людини, подібно тому, як вона образно 
осмислює природне та соціальне буття; духовно-теоретичний рівень реалізується у вивченні культу-
рою людини та людиною культури – у буттєвій свідомості, а також у різних видах знань – філософії, 
релігійних вченнях тощо. Отже, на всіх трьох рівнях зв'язок людини та культури проявляється двосто-
роннє – людина творить культуру і культура творить людину [3, 76]. 

Методологічно важливим в контексті змісту проблеми "людина-культура" є виокремлення 
трьох масштабних планів у самому понятті "людина": загального, особливого та одиничного. У цьому 
зв’язку маємо скористатися думкою відомого філософа М. С. Кагана про те, що говорячи про людину, 
мають на увазі, по-перше, людину у вимірах усього людства, роду Homo Sapiens; по-друге, певний тип 
людини, локалізований в часі та просторі, наприклад "первісна людина", "ренесансна людина", "росій-
ська людина", "біла людина" і т. д.; нарешті, третє, мають на увазі конкретну особистість, яка є відмін-
ною від усіх інших індивідів – "я", "ти", "він" [3, 76]. 

Виходячи з цього, вбачається логічним припустити, що і зміст проблеми "культура і людина" 
змінюється відносно до кожного модусу буття людини та визначається відповідними рівнями – співвід-
несенням культури і людства, культури і особистості, культури та людини певної історичної епохи. 
Крім того, відповідно до філософського розрізнення онтологічних рівнів "загальне-особливе-
одиничне", сама культура набуває три масштаби: культура як спосіб існування людства; культура той 
чи іншої частини людства, макро- або мікрогрупи, а також культура окремої особистості. "В її реаль-
ному існуванні культура постає перед нами не як "культура взагалі" – таким є ансамбль її інваріантних, 
сутнісних рис та властивостей, – а як культура нації, культура соціального прошарку, культура дитинст-
ва, культура середньовічного містянина, культура сучасних політиків тощо" [3, 79]. Все це дає можли-
вість визначити культуру як широкий простір модифікацій, що перехрещуються та за кожною з яких стоїть 
певний тип людини, оскільки він цю модифікацію культури створює і вона його свідомість формує.  

Втім, важливо зауважити, що у зазначеному контексті йдеться про орієнтацію на певний тип 
людини або культурно-історичний тип, що як поняття фігурує у науковій літературі, який на відміну від 
об’єднань людей, що існували та й нині існують як соціальні реалії (етнічні, лінгвістичні, політичні, 
конфесійні, станові, соціально-функціональні, соціально-статусні та інші групи, являє собою певну су-
купність рис культурної схожості у тих чи інших народів, які виокремлюються вченими за різними озна-
ками (єдність рівня соціального розвитку, спільність релігії, спорідненість традицій та форм у функціо-
нуванні інститутів соціальної регуляції, наближеність художньо-стильових рис культури тощо). До 
подібних зразків штучно створеної типології як технічного інструменту науки можна віднести культурні 
та історико-етнографічні спільноти, художні стилі, історичні епохи, стадії, періоди, виокремленні на 
основі виділених певних атрибутивних рис.  

З позицій культурологічного дослідження суттєвим та принципово важливим є необхідність 
розрізнення між історичними соціальними реаліями та модельними побудовами, що являють собою 
певний методологічний засіб чи евристичний прийом осягнення дійсності. Так, процес конструювання 
та створення моделі тісно пов'язаний із "ідеальним типом" М. Вебера як центрального принципу мето-
дології вченого, який конструюється як певна теоретична схема. В контексті логіки науки процес конс-
труювання ідеального типу перетинається із процесом створення ідеалізованої абстракції, а в цілому 
ідеальний тип – з ідеальною моделлю. Втім, в гносеологічному аспекті ідеальний тип М. Вебера вияв-
ляється ідеалістичною інтерпретацією моделі та процесу її створення. Сам по собі ідеальний тип не 
дає знання про відповідні процеси та зв’язки із соціальною реальністю та не є її адекватним відтво-
ренням, а, відповідно, являє собою лише методичний прийом, додатковий інструмент, за допомогою 
якого можна створити цілісну ідеально-типову картину.  

Відтак, з позицій культурфілософського підходу можна зробити висновок, що стосується реа-
льного буття культури не як звичайного сусідства множинності субкультур різного масштабу та різної 
природи, а як живої їх взаємодії – контактної, дистантної, синхронічної, діасинхронічної тощо. Саме так 
розкривається внутрішня діалектика конкретного типу культури, його спрямованість як в глиб, так і на-
зовні завдяки намаганню виявити особливості свого типу людини та її відкритість усім іншим людським 
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групам, як нині існуючим, так і майбутнім. Співвідношення цих орієнтацій, безумовно, змінюється у 
широкому діапазоні, але об’єктивна необхідність забезпечити зв’язки, контакти, комунікацію, спілку-
вання людей за межами кожної спільності, групи, типу, актуалізує те чи інше співвідношення обох 
культурних інтенцій.  

Найвищим рівнем проблеми "культура-людина" у її філософському розумінні є вимір "культура 
та індивідуальність". В історії філософської думки проблема індивідуалізації вперше була поставлена 
Ф. Шлейермахером та розвинута у працях представників німецької класичної філософії І. Канта, Ф. 
Шеллінга, Г. Гегеля, А. Шопенгауера, які оперували поняттями "трансцендентного суб’єкта", або "аб-
солютного суб’єкта". 

Як історичний феномен людська індивідуальність в точному значенні цього поняття – як непо-
вторна комбінація духовних якостей та властивостей особистості, що відрізняє одну особистість від 
іншої – оприявнюється лише в епоху Відродження. Вона стала першим в історії людства типом куль-
тури, в фундаменті якої було закладено визнання цінності людської індивідуальності. Уся наступна 
історія людства із виразною рельєфністю показала значення самої проблеми особистості та її проек-
цію у сферу культури. Адже у філософському вимірі культура може ґрунтуватися як на особистісному, 
так і безособистісному фундаменті, вона здатна і стверджувати особистість, і принижувати її, проти-
ставляючи їй абсолютну цінність Бога, або природи, або держави. Разом з тим, культура може шукати 
засоби гармонізації стосунків особистості із надособистісним, втілених в природі, соціумі, культурній 
традиції. У цьому зв’язку специфічний прямий та зворотній зв'язок між культурою та людиною полягає 
у тому, що коли людина творить культуру, виступаючи при цьому у повноті своїх особистісних якостей, 
це накладає певний відбиток на культуру, яка, у свою чергу, стає виразником безкінечного багатства 
особистостей у даній культуротворчій групі. І така, сповнена особистісного смислу, культура творить 
людину, формує особистісні якості та виховує в ній яскраву, неповторну, унікальну індивідуальність [3, 82].  

Отже, спроба виокремити особливості культурфілософського та культурологічного підходів до 
проблеми "культура – людина" ґрунтується, з одного боку, на основі питання про ціннісне відношення 
до культури. Так, філософія ставить питання про цінність самої культури для людини, а культурологія 
вирішує проблему цінностей, шляхом виявлення їх специфіки, адже саме цінності відрізняють одну 
культуру від іншої.  

У цьому контексті сутність культурологічного підходу полягає у тому, що людство, суспільство 
та особистість виступають як суб’єкти історії і культури, які створюють та змінюють зміст та форми 
свого життя шляхом вироблення матеріальних, символічних та інформаційних результатів свого існу-
вання. Універсальний ціннісно-смисловий зміст соціального життя об’єднань людей як соціальних ре-
алій, втілений у конкретних текстах, у яких цей зміст маніфестується й відповідно мови, як вербальні, 
так і невербальні, на яких цей зміст передається від індивіда до індивіда, від покоління до покоління та 
складає неповторний соціальний досвід існування того чи іншого співтовариства. Саме цей ціннісно-
змістовий аспект становить предмет культурологічного пізнання, методологічну основу вивчення існу-
вання як певного суспільства, так і конкретної особистості.  

Залучення у контекст культурологічного дослідження методологічних підходів історичного 
знання передбачає його концептуальне розуміння як відношення між сучасністю та минулим, що від-
повідає глибинним вимогам розвитку культури та наукової думки сучасності. Оскільки, на думку відо-
мого німецького вченого М. Вебера, "історія – це в певному розумінні мистецтво" [2, 446], то цілком 
зрозумілим є неоднозначність та суб’єктивна відносність, з якими зазвичай пов’язане теоретичне ста-
влення до історії. Втім, будь-яке історичне дослідження передбачає певну наукову реконструкцію істо-
рії. І для таких реконструкцій характерні наступні моменти: опора на історичні факти та історичний ма-
теріал; застосування принципів "безперервності" та "повноти" історичного пояснення; використання 
для історичного пояснення засобів та інструментарію різних гуманітарних наук – соціології, психології, 
семіотики та, власне, культурології.  

Водночас характерною особливістю історичних реконструкцій є їх постійне оновлення на осно-
ві залучення новітніх методологій та сучасних способів наукового пізнання. Оскільки історія є гумані-
тарною дисципліною, для якої притаманна множинність точок зору на той історичний матеріал, різ-
ність інтерпретацій історичних текстів та фактів, історичних істин тощо, то історичний процес як у 
широкому розумінні, так і у його певних вимірах, завжди буде потребувати переосмислення у контексті 
нових пізнавальних парадигм. На цих самих засадах відбувається процес розвитку історії культури, 
осмислення якого розпочалося у надрах зародження культурологічного знання в континуумі онтологі-
чних, теологічних та епістемологічних проблем.  

З цих позицій людина з її внутрішнім світом, психологією, що є історично обумовленими, ви-
значається як центральна фігура історичного дослідження та, власне, інтересів самого історика, адже 
історія – є завжди незмінно історією людей. Відповідно, постановка питання про людину як центру іс-
торичного знання визначає його комплексність, міждисциплінарність та навіть полідисциплінарність, а 
тим самим стає інструментом всеохоплюючого знання про людину, що відкриває різні аспекти її соціа-
льної життєдіяльності, починаючи від відношення до природи і до висот інтелектуальної творчості. 
Саме ці методологічні ознаки стають вирішальними для сучасного культурологічного знання у його 
оцінках смислових параметрів історії культури. 

Культурологія  Овчарук О. В. 



Вісник НАКККіМ № 3’2014  ISSN 2226-3209 

 91

В межах як історичного, так і культурологічного дослідження, спрямованого на осмислення 
феномена людини, першим і доволі складним завданням стає визначення кола джерел, що стають 
предметом вивчення. Критеріями відбору може слугувати їх репрезентативність щодо культури, яку 
вони представляють, насиченість фактами, які цікавлять дослідника, різноманітність, а також їх кіль-
кість. Щоправда, новітні дослідження у царині культурології показують, що не існує явищ, документів, 
текстів чи фактів, апріорі нецікавих для науки. Навіть мислителі, які виявлятися не креаторами, а ре-
трансляторами певних ідей, мали суттєвий вплив на формування світоглядної парадигми та способу 
мислення у своєму середовищі. 

З позицій культурологічної методології пізнання нового розуміння набуває і сам історичний 
факт, адже минуле вивчається як сукупність подій та фактів не виключних, на яких будується уся істо-
рична наука, а на основі вивчення подій, ситуацій та форм у їх не шедевральному, а звичайному, пе-
ресічному, тривіальному вимірі, що притаманно саме їх культурологічному прочитанню. Взятий у та-
кому вигляді історичний факт постає як важливий культурний феномен, інтерпретація якого дозволяє 
виявити особливості історичної динаміки культури та здійснення соціальної життєдіяльності як окремої 
людини, так і цілих співтовариств. Це твердження прямо кореспондується із позицією французької іс-
торичної школи "Анналів" про те, що саме досвід повсякденності може розглядатися у якості важливої 
складової історичного суб’єкта, а також як ключ до розуміння "ідеї" минулого та тих постійних "викли-
ків", у відповідь на які сформувалися філософія, мистецтво, наука, політика, релігія тощо.  

Особливо слід відзначити роль факту як суттєвого чинника відтворення культурно-історичного 
процесу. Саме у тлумаченні фактів, їх інтерпретації й узагальненні, створенні на цій основі наукової 
концепції історичного процесу і полягає сенс наукового дослідження. Втім, лише вивчення віднайде-
них фактів, без опрацювання їх у відповідному контексті та у зв’язках з іншими документами, без ура-
хування логіки функціонування цих фактів у мистецькому просторі відповідної епохи й у розвитку куль-
тури загалом, не можна зробити правильних узагальнень. Спираючись на розроблені сучасними 
вченими – істориками, мистецтвознавцями, музикознавцями (М. В. Попович, С. Д. Павличко, М. Д. Ко-
пиця, М. Ю. Ржевська, В. Я. Редя та ін.) методики опрацювання різних за визначеннями фактів – нау-
ково-історичних, музично-історичних, культурно-подієвих та ін. – створюється можливість для застосу-
вання аналогічних методик для аналізу фактів культури, що складають фактологічний фундамент для 
створення відповідної культурологічної методології.  

У зазначеному контексті слід підкреслити, що постійне оновлення та розширення спектру нау-
кових пошуків за рахунок залучення нових історичних матеріалів та документальних джерел, дає мож-
ливість для вироблення принципово нових підходів до їх аналізу як у сфері культурології, так і в сфері 
інших наукових дисциплін – інформатиці, бібліотекознавстві, архівознавстві, музеєзнавстві тощо. Че-
рез використання спеціальних для кожної наукової галузі методів дослідження та відповідних дослід-
ницьких процедур створюються нові масиви наукових знань, що підпорядковані концептуальній логіці 
пізнання тієї чи іншої науки.  

Саме таким шляхом, крізь призму осмислення історичного досвіду культурних реалій та куль-
турно-історичних феноменів, пов’язаних із їх виробництвом, збереженням та поширенням, створюєть-
ся належне теоретичне підґрунтя для розвитку культурологічного знання, зокрема історико-
культурологічного. Основою для цього є відповідний "культурний факт", виокремлений із масиву істо-
ричних джерел, осмислений та інтерпретований у відповідності із об’єктивними соціокультурними 
умовами. З огляду на це принципово важливим є збагачення культурологічної науки як новими, мало-
відомими фактами з історії культури, так і переосмислення вже відомих, але з сучасних методологіч-
них позицій.  

У зазначеному контексті особливої ваги набуває питання розширення культурологією своїх 
предметних сфер, вивчення яких на основі комплексного підходу дозволяє вирішувати завдання сис-
темно-структурного узагальнення досліджуваного матеріалу з метою виявлення функціонально та се-
мантично універсальних параметрів культури, а також виявлення специфічних рис та особливостей 
розвитку української культури. Унікальною джерельною базою для цього стають маловідомі архівні 
матеріали та документи, що зберігаються у фондах різних архівних та науково-дослідних установ. 

В цілому ж, коли йдеться про такий складний феномен, як людина у вимірах її історико-
культурологічного осмислення, то важливим підґрунтям, на якому можливо вибудувати дослідження, 
виявляється аксіологічний підхід. Саме синхронічне зіставлення цінностей, а також діахронні порів-
няння дають змогу прослідкувати сам процес формування певних цінностей та їх ґенезу, а на цій ос-
нові визначити ключові культуротворчі коди, притаманні певній культурно-історичній епосі.  
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ 
В ДЗЕРКАЛІ "НОМЕНКЛАТУРНОЇ "КАМАСУТРИ"…" С.Д. БЕЗКЛУБЕНКА 

 
Стаття присвячена мемуарам колишнього міністра культури УРСР С.Д. Безклубенка, в яких, зокрема, 

йдеться про політичну культуру радянської номенклатури. Здійснено аналіз поглядів автора на професійні, інте-
лектуальні, моральні якості радянських політиків, особливості перебігу боротьби між ними за владу, закономірно-
сті розвитку номенклатурної кар’єри. Для всіх, хто цікавиться історією політичної культури в Україні. 

Ключові слова: С.Д. Безклубенко, Л.М.Кравчук, В.В. Щербицький, політична культура, номенклатура, іс-
торична пам’ять. 

 
Руденко Сергей Борисович, кандидат культурологии, доцент кафедры истории Украины и музееве-

дения Киевского национального университета культуры и искусств 
Политическая культура советской власти в зеркале "Номенклатурной "Камасутры…" С.Д.Безклубенко 
Исследование номенклатуры как советского правящего класса имеет практическое значение, так как со-

временная власть в бывших советских республиках имеет выраженный номенклатурный субстрат. Освещена 
теневая сторона политической культуры советских партийных боссов сквозь призму мемуаров С.Д.Безклубенко. 
В соответствии с результатами исследования раскрыта паразитическая сущность номенклатуры, выявлены её 
скрытые корпоративные черты, в частности приоритет карьеризма и подхалимства над профессионализмом, 
пренебрежение законами, профанация демократии, мафиозный характер коммуникаций в среде партийных бонз. 

Ключевые слова: С.Д.Безклубенко, Л.М.Кравчук, В.В.Щербицкий, О.С.Капто, политическая культура, но-
менклатура, историческая память, советская власть. 

 
Rudenko Serhiy, Ph.D. (Culturology, Cultural Anthropology), Associate Professor of the Department of History 

of Ukraine and Museology, Kyiv National University of Culture and Arts 
Political culture of the soviet power in the mirror of Bezclebenko’s "Nomenclature’s "Kamasutra…" 
The article is devoted to researching of the book, which wittily called "Nomenclature Kamasutra: office romance 

in Brezhnev period". This is the memories, written by S.D.Bezclubenko – the former minister of culture in Soviet Ukraine. 
S.B.Rudenko analyzed views of Bezclubenko on such qualities of politicians in Soviet Union as the professionalism, their 
intellectual level, moral values. Under review were also struggle for power between partocrats, patterns of development 
career of bosses of nomenclatura, features of these processes in Ukraine. Rudenko compares the research results 
S.D.Bezklubenko and other researchers nomenclatura: M.S.Voslenski and M.Đilas. For all, who interesting in soviet 
political culture. 
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Scientific study of political culture of the Soviet era is of practical importance because modern Ukrainian politics 
carries a lot of genetic traits that time. Research interest primarily is political culture of USSR rulers – nomenclatura. 
There are insufficient number of lack of papers devoted to this topic. The system of government in the Soviet Union was 
a very closed. That is why an important role among sources of research plays memoirs of representatives of 
nomenclatura. One of these sources of research is "Nomenclature Kamasutra..." written by Bezclubenko. 

The central concept of the study is the "nomenclature". The author of "Nomenclature Kamasutra..." gives the 
following definition of this term: selection of personnel for executive positions among party bosses, what based on 
compiling a list of the names of certain positions and names of people who were considered as candidates for their filling. 
Each party organ had a level of "nomenclature", which in turn also divided into "main nomenclature" (the nomenclature of 
the party organ, which took the decision to appoint) and "accounting and control nomenclature" (the nomenclature of the 
higher party organ, who has consented to the appointment). 

Based on the concept of M.Đilas, developed in the works M.S.Voslenski [3], the nomenclature is the ruling class 
in the countries of "real socialism", which in essence was industrial and corporative feudalism (non state capitalism). 
Nomenclature is not the same bureaucracy. This is a social class such as medieval nobility. It penetrated all spheres of 
public life and delegates powers exclusively own representatives. The nomenclature as social class can not be equated 
with almost 18 million members of the Communist Party in the early 80's of the twentieth century. 

Dramaturgy memoir built around the opposition between Bezclubenko, the head of the ministry of Culture of 
Soviet Ukraine, and his curator from Central committee of Communist party of Ukraine Kapto. This conflict displays 
arsenal of methods of political struggle, characterizing nomenclature environment. Kapto was a zealous defender of 
political culture of the nomenclature. Bezklubenko many decisions was taken at its sole discretion (within the powers of 
minister), without coordination with his immediate boss party Kapto, in violation of unshakable hierarchy of soviet power. 

Note the following realities of the political culture of the Soviet rulers. Because personnel decisions are the 
prerogative of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, in the apparatus of the Ministry of Culture were 
introduced people who worked against the minister and performed the orders of Kapto. Important role in the struggle 
between the Minister and partocrat played the Soviet secret police – the KGB. Herewith relations with the KGB used as 
one, and the other party to the conflict.  

Bezklubenko with undisguised contempt belonged to his boss Kapto. In his opinion Kapto was uncultured, 
ignorant and not clever person. At the same time, among soviet "nobility" considered the norm to zealous attitude to the 
guidance, despite its moral, intellectual and professional qualities, always shew him respect. Bezklubenko thought that 
business skills are fundamental to the effective management. But for political culture of the nomenclature most important 
quality was loyalty to their social class. The permanent struggle for power was the essence of its existence. 

Minister Bezklubenko had very strong position at the highest level of the Communist Party of Ukraine. This is 
evidenced by the inclusion of the Minister to the honorary electoral nomenclature – Central Committee and Parliament of 
Ukraine. Political friends of Bezklubenko were, in particular, Prodan and Vrublevski assistants of the first Secretary 
Shcherbytsky , second Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine Sokolov. Loyal to the 
minister was, credibly, Shcherbytsky. Perhaps, the first Secretary was impressed professionalism and fought of 
rebellious Bezclubenko. But, conflict between veiws on the political culture of Bezklubenko, and version of political 
culture of the nomenclature as social class , was obvious. Therefore, when Vrublevsky had lost confidence in the 
Minister of Culture, discrepancy political culture of nomenclature was the reason for dismissal from the post of 
Bezklubenko. 

Тhе book of Bezclubenko "Nomenclature Kamasutra. Office Romance in Brezhnev period " is a valuable source 
for the study of political culture in Soviet Ukraine in 60-80 years of XX century. Despite the fact that the author not 
considering the nomenclature as class, however, clearly reveals specificity of political management of soviet chiefs. 
Using specific examples, he shows the parasitic nature of nomenclature, disdain of professionalism in their environment 
of professionalism, trampling of rule of Law, mimicry of democracy, obsession own career interests, communication like 
in the mafia among the nomenclature bosses. 

Keywords: S.D.Bezclubenko, L.M.Kravchuk, V.V.Shcherbytsky, political culture, nomenclatura. 
 
Об’єктивне, позаідеологічне та неемоційне вивчення політичної культури радянської доби має 

важливе практичне значення, оскільки сучасна українська політика несе в собі багато спадкових рис 
того часу. В найбільш загальному вигляді "політична культура" – це зусилля суспільства щодо оптимі-
зації соціальної організації, що знаходять своє вираження в процесах здобуття, розподілу та здійснен-
ня влади. Поняття "політична культура" може набувати корпоративних або навіть класових відтінків. У 
найбільш загальних рисах виділяються, принаймні, дві найбільші "корпорації" – "керівники" – як прави-
ло, професійні політики, що безпосередньо ведуть боротьбу за здобуття або утримання державної 
влади, та "керовані" – "населення", яке підкоряється владі та залучається до політичної боротьби (на-
приклад, через вибори, акції протесту, опитування громадської думки та ін.).  

Науковий інтерес становить насамперед політична культура керівників України радянського 
періоду – номенклатурників. Констатуємо недостатню кількість робіт, присвячених цій темі. Явище па-
нівного класу в соціалістичних країнах ґрунтовно досліджено М.Джиласом [4]. Ним були проаналізова-
ні історичні передумови виникнення цього класу, виявлені його найбільш загальні риси. Домінуючий у 
СРСР клас – номенклатура – як соціокультурне явище детально аналізується у праці 
М.С.Восленського [3]. Проте напрацювань зазначених авторів недостатньо для розуміння політичної 
культури в Україні за радянських часів. Це зумовлено тим, що вони не залучають історичних фактів, 
що характеризують відносини в середовищі саме української політичної верхівки. 

І М.Джилас і М.С.Восленський спираються, крім іншого, на власні спогади про перебування у 
панівному класі. Виходячи із виняткової закритості, утаємниченості цього соціального прошарку, такі 
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спогади набувають особливого інформаційного значення. Тож джерелом про політичну культуру в Ра-
дянській Україні можуть слугувати мемуари вітчизняних політичних діячів того періоду. 

Одним із таких джерел є книга С.Д.Безклубенка (1932 р.н.) з дотепною назвою "Номенклатурна 
"Камасутра": службовий роман Брежнєвських часів" [2]. Автор книги з 1970 по 1983 рр. обіймав високі 
номенклатурні посади – в апараті ЦК КПУ та на чолі Міністерства культури УРСР. Перебування автора 
мемуарів на керівних посадах було насичене офіційними та неофіційними комунікаціями з важливими 
політичними гравцями того часу, зокрема з першим секретарем ЦК КПУ В.В.Щербицьким, його поміч-
никами В.К.Врублевським, К.К.Проданом, Першим Президентом України, на той час працівником апа-
рату ЦК КПУ, Л.М.Кравчуком та ін. Інформація, що міститься у "Номенклатурній камасутрі…", дає мо-
жливість вловити внутрішню, приховану від широкого загалу логіку відомих подій, під іншим кутом зору 
поглянути на факти і явища радянської політики 70-80-х рр. ХХ ст. 

Зрештою, метою статті є дослідження культури українського радянського політичного істеб-
лішменту – номенклатури – крізь призму спогадів С.Д. Безклубенка.  

Автор "Номенклатурної "Камасутри"…" дає наступну дефініцію поняття "номенклатура": "озна-
чення системи роботи комуністів колишнього СРСР з кадрами; в її основі було складання переліку на-
зв певних посад та імен людей, що розглядалися як кандидатури на їх заміщення. Кожний партійний 
орган мав свій рівень "номенклатури", яка при цьому ще й поділялася на "основну" (номенклатура того 
партійного органу, який прийняв рішення про призначення – Р.С.) та "обліково-контрольну" (номенкла-
тура того вищого партійного органу, який дав згоду на призначення – Р.С.); іронічне означення осіб, які 
входили до цих ("номенклатурних") списків як своєрідного "радянського дворянства" [2, верхній фор-
зац]. Виходячи із концепції М.Джиласа [4], розвинутої у працях М.С.Восленського [3], номенклатура є 
панівним класом у країнах "реального соціалізму", який за своєю сутністю був феодалізмом. Номенк-
латура не тотожна бюрократії. Вона пронизала всі сфери суспільного життя, делегувавши владні пов-
новаження виключно власним представникам. Номенклатуру як соціальний клас не можна ототожню-
вати з багатомільйонною (майже 18 мільйонів членів та кандидатів у члени компартії на початку 80-х 
рр. ХХ ст.) КПРС. М.С.Восленський зазначає, що "до пануючого класу реально належать тільки ті, хто 
входить до штатної номенклатури парторганів – від номенклатури Політбюро ЦК (основної та обліко-
вої) до основної номенклатури райкомів … включно" [3]. Номенклатурники, які не входять до складів 
бюро, секретаріату й партапарату, також здійснюють владу, але у межах, накреслених політичними 
рішеннями керівних органів класу номенклатури і вказівками апарату. За підрахунками 
М.С.Восленського, клас номенклатури в СРСР (номенклатурники разом з їхніми сім’ями) нараховував 
приблизно 3 мільйони чоловік – півтора відсотки населення СРСР [3]. Отже, теза про те, що номенк-
латура – "радянське дворянство" досить точно відображає реальний стан справ. 

Зрештою, політична культура номенклатурників – це комунікації в середовищі вищих радянсь-
ких посадовців у процесі прийняття управлінських рішень та боротьби за владу. Це середовище хара-
ктеризується специфічними обрядами, звичаями й традиціями, неписаними нормами поведінки, кор-
поративними цінностями, технологіями досягнення поставлених цілей. 

У "Номенклатурній Камасутрі…" багато уваги приділяється аналізу процесів здобуття й утри-
мання влади в радянський час. Яскраво описано арсенал методів політичної боротьби, застосований 
проти автора мемуарів зав. відділом культури, а потім секретарем ЦК КПУ з ідеології О.С.Каптом.  

Для того, щоб охарактеризувати розстановку сил, треба кілька слів сказати про співвідношен-
ня владних повноважень державних та компартійних інституцій в СРСР. Справа в тому, що в умовах 
монопартійності була створена структура партійних органів, альтернативна державній структурі. При 
цьому фактична влада була зосереджена саме в партійних комітетах та їхніх апаратах, які формували 
кадровий склад органів державної влади. Все це відображалося в химерній і нелогічній системі влади 
в СРСР, коли главою держави (практично до кінця її існування) був не Президент або, скажімо, 
Прем’єр-міністр як очільник виконавчої гілки влади, а Генеральний (перший) секретар Компартії.  

На момент початку протистояння з О.С.Каптом С.Д.Безклубенко був Міністром культури УРСР 
(переведений на роботу в уряд з апарату ЦК Компартії України). О.С.Капто продовжував успішне схо-
дження по партійній лінії. Відтак, через специфіку радянської політичної системи міністр Безклубенко, 
фактично, був підлеглим партійного функціонера Капта. Отже, відповідно до усталеної радянської по-
літичної культури, міністр мав покірливо виконувати всі вказівки партійного керівництва. Проте 
С.Д.Безклубенко мав власне бачення міністерських повноважень. 

Враховуючи наведене, розглянемо особливості протистояння міністра й партійного боса. 
С.Д.Безклубенком, єдиним серед міністрів, були запроваджені регулярні прес-конференції з приводу 
актуальних подій у культурному житті. На сьогоднішній час це звична, і, більше того, бажана практика. 
Але в часи не публічної, а антипублічної радянської політики партійний погляд на такі речі був проти-
лежним – і Капто заборонив проведення цих заходів [2, 54]. З метою налагодження чіткої роботи апа-
рату міністерства С.Д.Безклубенко запровадив проведення щопонеділкових планірок, на які запрошу-
валися, крім працівників апарату міністерства, керівники закладів культури, журналісти. На цих 
планірках обговорювалися, зокрема, і кадрові питання. Незважаючи на користь відкритості у роботі 
міністерства (в умовах демократичного суспільства), знову таки, через надмірну публічність, подібна 
практика була заборонена Каптом – "вирішення кадрових питань – прерогатива ЦК і належить до 
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справ таємних" [2, 54]. Справа в тому, що номенклатура намагалася зробити все, аби приховати саме 
своє існування [3], а також механізми здійснення нею влади – в цьому й криється причина таємності 
кадрових призначень. Була зведена нанівець також і управлінська інновація С.Д.Безклубенка – цільо-
ве комплексне планування, очевидно, через те, що це не відповідало загальноприйнятій в радянсько-
му державному управлінні практиці "планування від досягнутого". Проаналізувавши ці моменти, дохо-
димо до висновку, що діяльність С.Д.Безклубенка не вписувалася в усталені на той момент моделі 
номенклатурної поведінки. Капто, навпаки, демонстрував лояльність до писаних і, головне, неписаних 
правил, що панували в номенклатурному середовищі.  

Окремого розгляду в контексті дослідження радянської політичної культури заслуговує ситуа-
ція, що склалася навколо проекту постановки "фолькопери" "Цвіт папороті" хором імені Верьовки (див. 
главу "Як талували "Цвіт папороті" [2]), в якому активну організаційну участь брав міністр культури. 
Відповідними партійними органами – відділом культури ЦК КПУ, який очолював Капто – у змісті виста-
ви були помічені націоналістичні відхилення, про що було повідомлено С.Д.Безклубенку. Намагаючись 
врятувати талановиту постановку, міністр культури здійснив спробу переконати Капта у необхідності 
прем’єри твору, що було сприйнято як непокору. В результаті Каптом була підготовлена доповідна 
записка керівництву ЦК про недоліки в роботі міністерства, особливо його керівника. Для ознайомлен-
ня із текстом записки Безклубенко був запрошений до ЦК. Згідно з поширеною в номенклатурному 
середовищі практикою [3] Капто зачитав доповідну, не давши її до рук "обвинувачуваного". Резонні з 
точки зору логіки, проте некоректні з точки зору субординації вимоги С.Д.Безклубенка показати текст 
не були задоволені. Автор "Камасутри…" з цього приводу пише: "це мене обурило, і, мабуть, я сказав 
йому щось різке з приводу норм партійного життя, комуністичної товариськості і т.п." [2, 62]. Зрештою, 
це також було сприйнято як прояв надмірного норову з боку міністра. Мабуть, через особливості свого 
характеру С.Д.Безклубенко не міг переступити через себе й мовчки сприйняти хоч і несправедливі, на 
його думку, проте слушні з партійної точки зору зауваження. Надмірна прямота міністра культури про-
явилася також в наступному епізоді: "Коли я повернувся після цієї душеспасенної бесіди (від Капта – 
Р.С.) в міністерство, до кабінету зайшов тодішній перший заступник міністра Колтунюк С.В. і запитав 
весело: "Мені сказали, що ви були у відділі культури. Ну як там наш Олександр Семенович?". Я забув 
на мить, що Колтунюк приятелював з Каптом ще за часів роботи в комсомолі, а про те, що він був і 
залишався платним агентом КДБ тоді ще навіть не здогадувався, тому спересердя буркнув: "Г…к! Цей 
ваш Олександр Семенович…" … Колтунюк, напевне, дослівно передав Капту мою реакцію на зустріч з 
ним" [2, 62-63]. Зазначимо, що цей комунікативний хід був необачний з боку міністра з багатьох при-
чин. По-перше, радянська політична система була просякнута системним "стукачеством" ("доносите-
льство" для радянської політичної культури є глибоко укоріненим елементом і сягає, принаймні, часів 
Московської держави), тому навіть якби Колтунюк і не був агентом КДБ – інформація все одно потра-
пила б до Капта, лише на тій підставі, що вона була озвучена. По-друге, міністр культури наніс своєму 
керівникові особисту образу. Але, що найважливіше, він порушив політичну субординацію, що викли-
кало обурення не лише Капта, а й інших партійців. Президент Росії Б.Н.Єльцин в одному з інтерв’ю 
зазначав, що перше, що його вразило, коли він прийшов на роботу в партійні органи – це сувора ієра-
рхія. Отже, порушення субординації в тоталітарній політичній культурі, відсутність страху перед пар-
тійним керівництвом розцінюється як серйозна провина.  

Перипетії з постановкою "Цвіту папороті" на цьому не завершилися – міністр культури отримав 
зауваження щодо порушення усталених норм пануючої політичної культури від партійного працівника вищо-
го рангу – помічника з ідеологічних питань секретаря ЦК КПУ В.К.Врублевського. С.Д.Безклубенко наступ-
ним чином описує цю відверту розмову: "Хай це буде Вам уроком – зло сказав він (Врублевський – 
Р.С.). Потім пом’якшив тон і перейшов на ти… Нахера ти особисто вліз у цю справу? Будь надалі ро-
зумнішим, витримуй дистанцію, щоб "у разі чого" не залишити слідів твоєї особистої причетності…" [2, 64]. 

Як результат, вже через короткий проміжок часу Капто як "ортодоксальний партслужбіст, який 
"гостро реагує" на допущені ідеологічні прорахунки" [2, 61], іншими словами, демонструє лояльність до 
існуючої системи, отримав посаду секретаря ЦК з ідеології, а за С.Д.Безклубенком закріпилося рено-
ме "політичного хулігана".  

Пізніше, під час підготовки до відкриття Музею Великої Вітчизняної війни, автор "Номенклатур-
ної "Камасутри…" знову публічно поставив під сумнів авторитет секретаря ЦК з ідеології: "Капто, бу-
дучи задоволений побаченим та почутим і перебуваючи у доброму гуморі, раптом вирішив похвалити 
мене. Він, напевне не здогадувався, що кожний, оцінюючи іншого, тим самим оцінює й самого себе, 
що іноді похвала буває образою, приниженням. "Вот видишь, товарищ министр, – сказав він весело, – 
оказывается, ты себе цены не знаешь, оказывается, ты можешь, когда тебя заставить". Мене це "зі-
рвало": "Спасибі за похвалу, – сказав я,– але мушу запевнити: я знаю справжню ціну і собі, і тобі…" [2, 
71]. Сам автор прекрасно розумів, що "це було занадто". В цій ситуації С.Д.Безклубенко не лише не 
підіграв честолюбству начальства, а навпаки – завдав йому зневажливого удару, хоча, звичайно, міг 
би взагалі не відповідати на слова Капта.  

Враховуючи наведені обставини, "політична війна" між міністром культури УРСР С.Д.Безклубенком 
та його партійним начальником О.С.Каптом була неминучою. Міністр культури перебував у гіршій по-
зиції: по-перше, він був слабший з посадової точки зору, по-друге, він, на відміну від Капта, не нале-
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жав до дніпропетровського політичного земляцтва, по-третє, він, як вже зазначалося, зажив собі слави 
"поганого хлопця", який не визнає номенклатурної політичної культури.  

Аналіз мемуарів дає можливість стверджувати, що для С.Д.Безклубенка на першому місці 
завжди були ділові якості. Автор відверто каже, що був упевнений у власному професіоналізмі, а тому 
вважав, що, незважаючи на протидію, захистить свою посаду. З цього приводу С.Д.Безклубенко пише 
"я маю належну освіту (філософія та історія, мистецтвознавство, літературознавство та журналістика), 
підкріплену дипломами кандидата та доктора наук, значний досвід журналістської та організаційної 
роботи, в тому числі керівної; працьовитий, над те: не беру хабарів, не надуживаю алкоголем, не во-
лочуся за спідницями… Сам чорт мені не брат…" [2, 64-65].  

Щодо ролі професійних якостей у кар’єрі номенклатурника М.С.Восленський пише: "укорінився за-
проваджений Сталіним принцип відбору людей (на керівні посади – Р.С.) перш за все за політичними кри-
теріями (тобто готовністю захищати інтереси номенклатури як класу – Р.С.). … сумлінність від номенкла-
тури … не вимагається. Але потрібно інше: прагнення зайняти керівний пост та готовність зробити будь-
що, аби заслужити подальше просування по ієрархічній драбині… добре відомо, що кар’єризм … став не-
гласним правилом відбору номенклатурних кадрів… Це, на перший погляд, нелогічне явище …. має ціл-
ком раціональне пояснення. Кожен повинен відчувати, що він займає місце не за якимось правом, а за ми-
лістю керівництва, і якщо цій милості прийде кінець, він легко може бути замінений іншим… За довгі роки в 
СРСР мені лише у рідкісних випадках доводилося зустрічати людей, які дійсно відповідали своїм посадам 
– і зазвичай у них завжди були неприємності: так як загальна ознака підбору кадрів була інакшою, 
об’єктивно виходило, що саме ці (компетентні – Р.С.) люди займали не свої місця" [3]. 

Важливо також звернути увагу на те, що С.Д.Безклубенко занадто буквально розумів "мініс-
терську компетентність", очевидно, не бажаючи сприймати те, що насправді вся влада зосереджена в 
партійних органах і заперечення цього, зокрема через "самостійне вирішення проблем", буде сприй-
матися як непокора. Автор "Номенклатурної "Камасутри"…" пише, що: "через цю самовпевненість я 
поводив себе надмір, "до зухвалості незалежно": самостійно вирішував проблеми в межах міністерсь-
кої компетенції (виділено – Р.С.). З огляду на таку поведінку мені не раз натякали у ЦК та Раді мініст-
рів: "Много на себя берешь, гляди, подорвешься" [2, 65].  

Наведемо один яскравий випадок "перевищення" компетенції міністра, описаний у мемуарах 
С.Д.Безклубенка: "У зв’язку з його (Капта – Р.С.) кар’єрним переміщенням виникло питання про замі-
щення посади зав. відділом культури ЦК. Цілком природно, що Щербицький спитав про можливу кан-
дидатуру саме у Капта: йому ж з ним працювати. Капто назвав, як це було й заведено, свого "кореша" 
по комсомолу – Колтунюка. Оскільки ж цей "висуванець" працював першим заступником міністра куль-
тури, то Щербицький, цілком логічно, вирішив "порадитись" з міністром і подзвонив мені. Як потім ста-
ло ясно – у присутності Капта. …Щербицький запитав, як я ставлюся до того, щоб призначити Колту-
нюка на посаду зав. відділом культури ЦК, я через відсутність належного апаратного "чутья" не 
зорієнтувався. За самою інтонацією я мав би відчути, що питання вже передвирішене, і мене питають 
всього лише "для годиться" (скоріше за все, для того, аби розподілити відповідальність за "висуванця" 
– Р.С.). Та й взагалі було заведено не перечити у подібних випадках… Але я цього тоді ще не второ-
пав… сказав, що "заперечую". Надто різко, надто категорично. У відповідь на питання "Чому"?" відве-
рто розповів, що знав, що думав…. Як потім я зміг переконатися, вони обидва (Щербицький і Капто) 
запам’ятали цю мою зухвалість" [2, 66-67]. Відзначимо два моменти. По-перше, запитували не зовсім 
"для годиться", а для того, щоб створити ілюзію (при реальній відсутності вибору), що підлеглий сам 
обрав собі начальство, що не дозволить йому згодом ремствувати на нього. Другий – Колтунюк – все 
ж не був призначений на цю посаду. З огляду на це можна припустити, що згода міністра, хоч і фор-
мальна, все-таки була потрібна. Непокірність С.Д.Безклубенка, звичайно, була "прийнята до уваги" 
керівництвом ЦК, що дозволяло тримати міністра "на гачку". Не можна також відкидати й того, що ці 
консультації з міністром, можливо, й передбачали саме таку реакцію, щоб посадити на посаду зав. 
відділом того, кого потрібно ЦК. Подібні технології описує сам Безклубенко в контексті того ж Колтуню-
ка, який перед тим був нав’язаний міністру в якості заступника [2, 144]. 

У "Номенклатурній Камасутрі" детально описані перипетії "полювання на міністра". Не зупиня-
ючись на подробицях, виокремимо характерні особливості політичного протистояння. Перше, що впа-
дає в око, те, як багато енергії, яка могла б бути витрачена на виконання безпосередніх службових 
обов’язків, суспільно корисні справи, витрачалося на політичну боротьбу. Центром цього даремного 
витрачання сил був апарат компартії. Саме надмірна роль партії у політичному житті, на нашу думку, 
була однією із основних причин неефективності насамперед виконавчих органів влади. Звертає на 
себе увагу активна участь спецслужб у політичному протистоянні на усіх рівнях, їхнє зростання з пар-
тійними органами. Важливою рисою номенклатурної політичної культури була тотальність і перманен-
тність політичної боротьби, спричинена відсутністю справжніх виборів.  

Проти міністра культури С.Д.Безклубенка О.С.Каптом був застосований увесь тодішній полі-
ттехнологічний арсенал, передусім компрометація, чорний піар. В його діяльності безуспішно прагну-
ли знайти ознаки корупції, обвинувачували у ідеологічних відхиленнях; прорахунках кадрової роботи, 
підбурювалася до критики міністра творча громадськість, зокрема був організований виступ актриси 
В.Г.Заклунної на з’їзді профспілок України [2, 73]. Проте все це не призвело безпосередньо до звіль-
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нення С.Д.Безклубенка. Як стверджує М.С.Восленський, "номенклатура не карає своїх членів за … 
злочин як такий (йдеться не лише про кримінальні правопорушення). Якщо хто-небудь із номенклату-
рників отримує покарання, всі розуміють, що він просто програв у якій-небудь інтризі й проти нього 
використовується обвинувачення…" [3]. Отже, дискредитація (неважливо, чи має вона під собою під-
стави) могла мати наслідки для високопоставленого номенклатурника лише тоді, коли вище керівниц-
тво приймало рішення позбутися його.  

У С.Д. Безклубенка були досить сильні позиції на рівні керівництва ЦК Компартії України. Про 
це свідчить, зокрема, включення міністра до почесної виборної номенклатури – "обрання" до складу 
ЦК та Верховної Ради (1980 р.). Підтримували С.Д.Безклубенка, зокрема, помічники Щербицького 
К.К.Продан та В.К.Врублевський, другий секретар ЦК КПУ І.З.Соколов. Лояльним до міністра був і сам 
перший секретар (хоча автор "Номенклатурної "Камасутри…" і зазначає, що В.В.Щербицький його 
"недолюблював"), який, імовірно, цінував, всупереч усталеній практиці, не "політичні ознаки", а сум-
лінність та ділові якості С.Д.Безклубенка.  

На думку С.Д.Безклубенка, фатальної помилки він зазнав, знову-таки, в рамках невдалого по-
літико-комунікативного маневру, допущеного в розмові з дружиною В.К.Врублевського: "на шанобли-
ве… привітання Врублевської з цілком безневинним риторичним запитанням "як справи?" я несподі-
вано для себе відповів: "чудово… за прислів’ям "допоможи мені, Боже, з друзями розібратись, а з 
ворогами я й сам впораюсь… Одного "прища" пощастило вичавити, тепер черга за іншими… Останні 
слова вона, вочевидь, сприйняла як погрозу, переказала розмову своєму благовірному і той дав "ста-
ртову відмашку": відповідним чином прокоментував Щербицькому мій конфлікт з Каптом, і за кілька 
днів моя міністерська доля була вирішена…" [2, 89–90]. Цей епізод, на нашу думку, послугував лише 
приводом до звільнення. В чому ж була його причина? 

Серйозних професійних прорахунків міністром допущено не було, ідеологічних також (їх і не 
могло бути, тому що "націоналістичні" кола в цей час знаходилися у "нокдауні", й серйозних викликів 
для номенклатури не було). Особистий конфлікт із Каптом, звичайно, справляв негативний вплив на 
позиції Безклубенка, проте, беручи до уваги його тривалість, навряд чи був вирішальним у вирішенні 
питання про відставку міністра.  

Припустимо, що основною передумовою відставки міністра культури С.Д.Безклубенка була 
саме втрата довіри з боку найвищого керівництва. Так професіоналізм був принесений у жертву лоя-
льності, яка в умовах наростаючої після смерті Л.І.Брежнєва загальносоюзної боротьби за владу ви-
йшла на перший план: керівництво української компартії мало бути впевнене у кожному чиновникові.  

Книга С.Д.Безклубенка "Номенклатурна Камасутра. Службовий роман Брежнєвських часів" є 
цінним джерелом для вивчення політичної культури номенклатури в Україні радянської доби. Автор 
хоч і не розглядає номенклатуру з точки зору класу, проте яскраво розкриває її специфіку. На конкре-
тних прикладах він показує паразитичну сутність номенклатури, несприйняття в її середовищі профе-
сіоналізму, нехтування законами, профанування демократії, зацикленість на власних кар’єрних інте-
ресах, мафіозний характер комунікацій у їхньому середовищі.  

На сьогоднішній день цілковите вилучення радянського наративу з історичної пам’яті призводить 
до протилежного ефекту. В суспільній свідомості українського народу спостерігається ідеалізація радян-
ського часу, поширюються міфи про виняткову чесність справедливих, аскетичних й непідкупних тодіш-
ніх чиновників. Але погляд із середини радянської системи, запропонований С.Д.Безклубенком (до честі 
автора, він не намагається подати номенклатурне середовище у вигідному світлі, щоб у ньому вигляда-
ти краще), дозволяє скласти об’єктивне враження про українську радянську політичну верхівку. Вклю-
чення до наукового обігу цих мемуарів має важливе просвітницьке значення, оскільки дозволяє уникнути 
як ідеалізації радянського політичного минулого, так і огульного хуління всього "совєцького". 

Незначна кількість ґрунтовних досліджень реального стану справ у політичній культурі СРСР при-
зводить до проникнення міфів до наукових досліджень, особливо до праць авторів молодшого покоління. 
Тому для об’єктивного відображення історичної дійсності перспективним є дослідження мемуаристики 
українських радянських політиків. Детальне наукове дослідження радянської доби є необхідним підґрунтям 
для включення радянської спадщини до актуальної української соціальної культури. Це, на нашу думку, 
дасть змогу краще зрозуміти сучасність, усунути наявні недоліки суспільної організації в нашій державі.  

 
Література 

 
1. Безклубенко Сергій Данилович. Науковий доробок. Культурологія [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу : http://www.ex.ua/view/14541913.  
2. Безклубенко С. Д. Номенклатурна "Камасутра". Службовий роман Брежнєвських часів / С. Д. Безклу-

бенко. – Вінниця, 2012. – 556 с. 
3. Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза /М. С. Восленский. – М., 

1991.— 624 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://royallib.ru/book/voslenskiy_mihail/nomenklatura.html.  
4. Джилас М. Лицо тоталитаризма / М. Джилас [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://bookz.ru/dl2.php?id=31920&t=z&g=20&f=jilasm01&a_id=5066.  
5. Ленин В. И. Письмо к съезду [Электронный ресурс] // Наша Родина – Советский Союз: вэб-сайт. – 

Режим доступа: http://stalin.edusite.ru/p3aa1.html.  



Культурологія  Герчанівська П. Е. 

 98 

References 
 
1. Bezklubenko Serhii Danylovych. Naukovyi dorobok. Kulturolohiia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : 

http://www.ex.ua/view/14541913.  
2. Bezklubenko S. D. Nomenklaturna "Kamasutra". Sluzhbovyi roman Brezhnievskykh chasiv / S. D. 

Bezklubenko. – Vinnytsia, 2012. – 556 с. 
3. Voslenskiy M. S. Nomenklatura. Gospodstvuyushchiy klass Sovetskogo Soyuza /M. S. Voslenskiy. – M., 

1991.— 624 s. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://royallib.ru/book/voslenskiy_mihail/nomenklatura.html.  
4. Dzhilas M. Litso totalitarizma / M. Dzhilas [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : 

http://bookz.ru/dl2.php?id=31920&t=z&g=20&f=jilasm01&a_id=5066.  
5. Lenin V. I. Pis'mo k s"ezdu [Elektronnyy resurs] // Nasha Rodina – Sovetskiy Soyuz: veb-sayt. – Rezhim 

dostupa: http://stalin.edusite.ru/p3aa1.html. 
 
 

УДК 392.51(477.87) 008׃  
 

Олійник Вікторія Вікторівна© 
кандидат культурології, 

старший викладач Мукачівського 
державного університету 

e-mail: magda_gorvat@mail.ru 
 

ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД УГОРЦІВ ЗАКАРПАТТЯ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: 

друга половина XX ст. 
 
У статті досліджується один з найдавніших угорських осередків в Україні, яким була і залишається Закар-

патська область. Спираючись на матеріали відомих науковців та власні етнографічні дослідження, автор розгля-
дає весільний обряд мадярів даного регіону як невід’ємну частину угорської традиційної культури краю. 

Ключові слова׃ угорці Закарпаття, весільний обряд, традиційна культура, сім’я, шлюб. 
 
Олейник Виктория Викторовна, кандидат культурологии, старший преподаватель Мукачевского 

государственного университета 
Свадебный обряд венгров Закарпатья сквозь призму социально-политических преобразований: 

вторая половина ХХ века 
В статье исследуется один из древнейших центров проживання венгров в Украине, которым было и ос-

тается Закарпатье. Опираясь на материалы известных ученых и собственные этнографические исследования, 
автор рассматривает свадебный обряд мадьяр данного региона как неотъемлемую часть венгерской традицион-
ной культуры края. 

Ключевые слова: венгры Закарпатья, свадебный обряд, традиционная культура, семья, брак. 
 
Oliynyk Viktoriya, Ph.D. (Culture Studies), the senior lecturer of Mukachevo State University 
Wedding ritual of the hungarians of Transcarpathia in the light of social and political changes in the 

second half of the 20th century 
One of the oldest Hungarian centers in Ukraine that was and has remained Transcarpathian region, where 

according to official figures, the number of the Hungarians is about 151, 5 thousand people, has been studied in this 
article. Based on the materials of the famous scientists and their ethnographic study, the author considers the Magyars 
wedding ritual of this region as an integral part of Hungarian traditional culture of the area. The relevance of this topic is 
to study the problem of historical reconstruction of the wedding ritualism of the Hungarians in the multicultural conditions 
of the region. Active increasing of social attention to high- quality level reproduction of the historical foundation of the 
traditional culture of the Hungarian national minorities, leads us to formulate and further to solve important issues of 
stylistic adaptation of folk traditions to requirements of modern Europeanized wedding culture of Ukraine. In order to 
define the main direction of this study, it is necessary to pay special attention to impact of major social and cultural 
tendencies in historical formation of mentality and traditions of the Hungarian population in Transcarpathia.  

The works by L.Kovach, M.Horvath, P.Shandor, O.Balla are used in this article on issues of history of Hungarian 
traditional culture; material culture of Transcarpathian population – I.Symonenko, S.Makovskyi, archetypical modules in 
family relationships of the population of Soviet Ukraine – A. Ponomaryov; fundamental study of ethnography of 
Transcarpathia – M.Tyvodar; materials of ethnographical society under the chairmanship of A.Voloshyn (archival 
materials of the town Mukachevo, Transcarpathian region, the middle of the 20th century); ethno-mental components of 
the wedding ritual of the Hungarians are the main studies of the author of this article. The aim of this study is the 
identification of the determination level of the Hungarian wedding ritualism under conditions of polyculture in 
Transcarpathia. It should be noticed that people’s idea of world conception is, in fact, its philosophy, to tell the truth, 
naive, with powerful mythological layer. In order to understand the essence of folk world conception, it is necessary to 
remember the fact that the Hungarians of Transcarpathia are farmers, whose principal basis in the formation of cultural 
traditions and customs is the cult of fertility, vegetation. It was Transcarpathia, where customs and ceremonies of 
ancestors were kept and passed by in folk culture and great attention was paid to their expansion despite powerful 
prohibition, in the second half of the 20th century.  
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Different norms of behaviour, rituals, beliefs and superstitions were connected with them which created special 
atmosphere of solemnity, secrecy of these traditions, with a kind of semantic layer and connection of levels of different 
time ideas of world conceptions, beliefs and knowledge. Gradual historical development brought changes in all spheres 
of social life, including family. Ethnographic materials testify great attention in folk environment to inside family 
relationship and their dependency, first of all, on spouse relationship of a husband and a wife. It is worth emphasizing 
that, family institution underwent exceptionally great and essential changes in Transcarpathia in the second half of the 
20th century, with radical political and social and economic reforms, cardinal ideological and moral and ethical 
reorientation, decades of totalitarianism, repressions, hard times after the war, large- scale migrations and forced 
deportation and forced labor migration abroad which is still considered to be unprecedented state intervention in the 
family sphere. Due to massive outflow of population from the countryside, the rapid process of urbanization in 
Transcarpathia, the number of urban families highly increased and the number of rural families dramatically reduced. 
Since 1960s the tendency of aging of villagers has become really threatening, especially after the war, there has been 
constant decrease of young families and large families. If in the past mainly homogeneous social spouses were created 
(a peasant man married to a peasant woman, a poor man married to a poor woman, a rich man married to a rich woman, 
a workman married to a workwoman, a craftsman married to a girl of the same environment, an intelligent man married 
to an intelligent woman), in Soviet times, as A.Ponomaryov emphasizes in his book "The development of marriage and 
family relations", a special socially mixed family was typical which brought people of different status, professions, 
education together: a peasant-farmer and a teacher , a worker and a doctor, a trade worker and a machine operator.  

So the main components of the Hungarian wedding ceremony in Transcarpathia, as well as in the main territory 
of Hungary were: before wedding, wedding and post-wedding periods, each of them consisted of special rituals, 
merriment, entertainment and traditional cookery components. It should be noted that in current conditions of total 
consolidation and Europeanization of all elements of Hungarian culture, the wedding ritual has some decorative look and 
sometimes even "souvenir" one. Today family and marriage traditions have been almost unchanged only in some 
Hungarian villages of Transcarpathian region, they still impress thanks to identity of the rituals and their components. 

Keywords: the Hungarians of Transcarpathia, wedding ritual, traditional culture, family, marriage. 
 
Актуальність даної теми полягає в дослідженні проблеми історичної реконструкції весільної 

обрядовості угорців Закарпаття в умовах полікультурності регіону. Активне посилення соціальної ува-
ги до якісного рівня відтворення історичної основи традиційної культури угорської національної мен-
шини наводить нас на формулювання та подальше вирішення вагомих питань стилістичної адаптації 
народних традицій до вимог сучасної європеїзованої весільної культури України. Для окреслення ос-
новного напряму даного дослідження необхідно звернути увагу на особливий вплив основних соціокуль-
турних тенденцій на історичне формування ментальності і традицій угорського населення Закарпаття. 

У даній статті використовуються праці Л. Ковача, М. Горвата, П. Шандора, О. Болли з питань 
історії угорської традиційної культури; матеріальна культура населення Закарпаття – І. Симоненко, С. 
Маковський; архетипні модулі в сімейних відносинах населення Радянської України – А. Пономарьов; 
фундаментальне дослідження етнографії Закарпаття – М. Тиводар; матеріали етнографічного товари-
ства під головуванням А. Волошина (архівні матеріали м. Мукачеве, Закарпатська обл. середина ХХ 
ст.); етноментальні складові весільного обряду угорців – польові дослідження автора даної статті. 

Мета даної статті – визначення рівня детермінації угорської весільної обрядовості в умовах 
полікультурності Закарпаття. 

Слід зауважити, що світоглядні уявлення народу є, по суті, його філософією, щоправда наїв-
ною, із потужним міфологічним шаром. Аби зрозуміти суть народного світогляду, треба згадати, що 
угорці Закарпаття – це землероби, ідейною основою у формуванні традиційно-звичаєвої культури яких 
є культи родючості, рослинності. Саме на Закарпатті в другій половині ХХ ст. в народній культурі збе-
рігалися і передавалися звичаї і обряди пращурів, поширенню яких всупереч владним заборонам при-
ділялася велика увага [11, 23–29]. З ними пов'язувалися різні норми поведінки, ритуали, вірування, 
забобони, що створювали особливу атмосферу урочистості, таємничості цих традицій, своєрідну семанти-
ку з нашаруванням і поєднанням у ній різночасових рівнів світоглядних уявлень, вірувань і знань. 

Поступовий історичний розвиток вносив зміни в усі сфери суспільного життя, в тому числі сі-
мейного. Етнографічні матеріали засвідчують пильну увагу в народному середовищі до внутрісімейних 
відносин і узалежнення їх передусім від взаємин подружжя – чоловіка і жінки. Патріархальні устої сім'ї 
робили жінку залежною і підневільною від чоловіка. "Муж жоні – закон", – твердить народне закарпат-
ське прислів'я [11, 123]. З таким становищем жінки пов'язані різні зловживання чоловіка, важка доля, 
особливо молодої невістки в сім'ї чоловіка. 

Розвиток капіталізму, проникнення породжених ним економічних відносин у народне середо-
вище істотно позначилися і на характері сімейних звичаїв і взаємин. Посилилися приватновласницькі 
інтереси, прагнення до економічної незалежності, зиску, а з ними – нерідко і нехтування звичаєвих мо-
рально-етичних норм. Що ж стосується спорідненості, то М. Тиводар підкреслює, що народна традиція 
угорців майже до кінця XIX ст. забороняла вступати в шлюб родичам до сьомого покоління. З кінця XIX 
ст. економічно сильніші члени патронімічних груп, щоб не розділяти маєтку і землю, допускали шлюби 
між родичами до п'ятого покоління спорідненості, а в 40-ві роки XX ст. інколи з економічних міркувань 
укладали шлюби навіть у третьому-четвертому поколінні спорідненості. На укладення шлюбу в четве-
ртому поколінні спорідненості в 30–40-і роки XX ст. дозвіл давав єпископ чи священики. Крім того, на-
родна традиція вимагала знати всіх своїх родичів до 5–7 покоління. У минулому вважалось, що сім'я 
заснована між кровними родичами "не буде щасливою" [11, 267]. 
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У традиційному весіллі угорців Закарпаття доволі чітко виділяються три етапи: передвесіль-
ний, власне весілля та післявесільний. Передвесільний етап включав "вивідини", сватання, оглядини 
("обзори") та заручини.  

"Вивідини", пов'язані з наміром батьків одружити сина на вибраній ними дівчині. Когось зі своїх 
родичів, найчастіше жінку, посилали до батьків дівчини повідомити про свій намір прислати сватів. Це 
робилось, щоб не ганьбити парубка відмовою дівчини. Крім того, при "перезнаванні" родичі хлопця 
могли дізнатись, яке придане ("часть") отримає дівчина. У мадярських селах Берегівського району на-
віть до середини XX ст. понад 80 відсотків шлюбів були "звідними", тобто укладались за домовленістю 
батьків. Якщо про шлюб домовлялись між собою хлопець і дівчина, а батьки не заперечували, то "пе-
резнавання" не проводилось [5, 27]. 

Першою весільною обрядовою дією було сватання. Вони проводились за домовленістю бать-
ків хлопця і дівчини, котрі зустрівшись у корчмі і визначали день "сватанок". Звичайно сватати йшли в 
неділю, вівторок і четвер, а в "пісні дні" (понеділок, середу і п'ятницю) та в суботу сватів не посилали. 
На "сватанки" йшов батько хлопця, хтось з його родичів і "сватач", що вмів добре торгуватись ("токми-
тись") за придане дівчини. Молодий приносив з собою калачі і пляшку горілки та приводив музикантів. 
При сватанні домовлялись про придане, визначали день весілля та місце проживання молодих після 
весілля. Потім починалось пригощання ("гостина") і танці [6, 3]. 

Домовившись сват і батько дівчини "вдаряли по руках" і закріплювали домовленість випитою 
чаркою горілки. Дівчина виходила з темного кутка, підходила до столу і подавала хлопцеві вишиваний 
рушник в знак того, що вона вже засватана. 

Після сватання батьки дівчини йшли на оглядини ("обзори") статків батьків нареченого. Якщо 
молоді з одного села, то "обзори" ставали приводом для пригощання ("гостини"). Якщо ж молодий з 
іншого села, то оглядини ставали приводом для знайомства з "маєтком" хлопця і його батьків. При 
"обзорах" домовлялись, коли перепишуть землю на молодих, коли і яку худобу їм дадуть і в який день 
справлять весілля. Одним з основних обрядів передвесільного етапу були заручини ("мінянки", "бок-
рейдування" – від угор. Бокгрета – букет на капелюсі, на грудях) [10, 36]. У більшості сіл заручини зво-
дяться до записування оповідей у священика. Йшли записувати їх молоді у супроводі старости та 
двох–трьох родичів. Зайшовши в церкву, наречені стелили собі під ноги рушник чи доріжку, щоб не 
стояти на голому і "оби були багаті". Священик благословив молодих на шлюб, з'єднував їх праві руки, 
а молоді обмінювались хустинками. Саме такий спрощений варіант заручин був характерний для ви-
няткової більшості сіл Закарпаття. Обмін хустинками або перснями називали "мінянками'".. Після "мі-
нянок" священик в книгу оголосків записував молодих і три неділі підряд виголошував їх прізвища як 
таких, які хочуть одружитись. Якщо хтось знав причини, через які шлюб був небажаним, то протягом 
трьох тижнів міг його опротестувати у священика [9, 226]. 

У деяких селах Виноградівського району Закарпаття по записуванні оголосків молода купувала 
барвінку собі на вінок, а молодому – штучних квітів і дзеркалець на "бокрейду", В один із наступних 
днів молодий в супроводі батьків, старости й одного дружби йшов до нареченої на "богрейдувания". 
Для них влаштовували вечерю, за якою наречена до шапки молодого приколювала "бокрейду", старо-
сту і дружбу обв'язувала рушниками. При цьому молодий дарував нареченій хустку. Після цього мо-
лода в неділю і релігійні свята аж до самого весілля ходила до церкви в барвінковому віночку, а моло-
дий – з "бокрейдою" на шапці [7, 56]. 

Як зазначає А. Пономарьов, заручинами остаточно оформлялась домовленість про шлюб. 
Якщо хлопець з якихось причин був вимушений на певний час покинути село, то до зарученої дівчини 
вже ніхто не посилав сватів. Якщо котрась з сторін після заручин порушувала шлюбну угоду, то була 
вимушена потерпілій стороні виплатити відшкодне в розмірах, які визначали священик і сільський ста-
роста (голова). Запрошували на весілля батьки наречених, свати молодих, а зрідка й самі наречені. 
Початком самого весілля був обрядовий вечір напередодні весілля у молодої і молодого [10, 59]. 

Варто підкреслити, що винятково великих й істотних змін зазнав інститут сім'ї на Закарпатті у 
другій пол. XX ст.: докорінними політичними і соціально-економічними перетвореннями, кардинальни-
ми ідеологічними і морально-етичними переорієнтаціями, десятиліттями тоталітаризму, репресій, по-
воєнних лихоліть, масштабних міграцій і насильних депортацій та змушеної трудової еміграції за кор-
дон безпрецедентним досі втручанням держави в сімейну сферу [9, 235]. 

У зв’язку з масовим відпливом населення зі села, бурхливим процесом урбанізації на Закарпатті 
дуже зросла кількість міських та різко зменшилась кількість сільських сімей. Із 60–х років і особливо в 
післявоєнні роки стала загрозливою реальністю тенденція старіння села, постійне зменшення в ньому 
кількості молодих сімей, їх багатодітності. Якщо в минулому створювалися здебільшого соціально одно-
рідні подружжя (селянин одружувався з селянкою, бідний з бідною, багатий з багатою, робітник з робіт-
ницею, ремісник з дівчиною того ж середовища, інтелігент з інтелігенткою), то в радянський час, як 
підкреслює у своїй праці "Развитие семьи и брачно-семейных отношений" А. Пономарьов, стала хара-
ктерною особлива соціально-змішана сім’я, яка об’єднувала людей різного стану, професій, освіти: се-
лянина-землероба і вчителя, робітницю і лікаря, працівника торгівлі та механізатора [8, 26]. Різко збіль-
шилася кількість національно-змішаних шлюбів. Переважаючою стала мала молодіжна сім’я, що 
складається з подружжя, одного-двох дітей і в окремих випадках – одного з батьків чоловіка або жінки. 
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Однак поряд з привнесеними новою добою безсумнівними свіжими моментами в традиційно-
звичаєвій сфері життя угорського населення Закарпаття маємо чимало втрат і злоякісних породжень. 
Уже в перші роки радянсько-більшовицького режиму традиційній культурі нанесені відчутні удари, а 
звичаї, що формувалися на протязі багатьох століть швидко замінилися суспільно-корпоративними 
комуністичними ідеями одержавлення, ломкою і нехтуванням традиційних народних устоїв шлюбно-
сімейних відносин, законодавчим звільненням їх від освячення церквою і контролю громади, з нечува-
ною і досі легкістю укладення шлюбів та їх розірвання [14, 56–57]. 

Ідея громадського визнання лежала і в основі концепції весільного обряду. Традиційне угорсь-
ке весілля на Закарпатті завжди мало публічний характер [11, 16]. Навіть якщо односельчанин і не 
брав активної участі у весіллі як учасник або гість, він усе одно був свідком події (переважно завдяки 
таким публічним обрядодіям, що мали характер процесій – запросини на весілля, рух весільного поїз-
да молодого, весільна процесія до церкви), а отже, міг завжди засвідчити, що шлюб було укладено. 
Публічності весілля, звичайно, сприяла така церковна обрядодія, як оповіді: три неділі підряд свяще-
ник оголошував про шлюб і застерігав: хто знає про причини, за яких шлюб не може відбутися, нехай 
повідомить [2, 3]. Публічний характер весілля виявлявся ще й у тому, що на ньому, окрім родини, зав-
жди були присутні люди, що не мали родинних зв'язків з молодими (коровайниці, кухарки, музиканти, 
представники молодіжної громади) [3, 4]. Церква мала особливу роль у формуванні морального життя 
молодої сім’ї. В другій половині ХХ ст. на Закарпатті реєстрація шлюбів угорців проводилася в суботу в 
РАГСі, а церемонія вінчання – в неділю. Розмір весілля та кількість запрошених гостей були дуже різні.  

Видовищним був також обряд "перенесення ліжка", що проводився за день або кілька днів до ве-
сілля. В цей день переносили придане нареченої до хати нареченого. Жених готував під ритуал п'ять або 
шість (іноді вісім) прикрашених автомобілів, забравши з собою боярина та друзів, котрі йшли до хати наре-
ченої і завантажували придане, меблі та приватні речі дівчини. Після закінчення даної церемонії нарече-
ний повинен був розбити керамічний глек, щоб молода не повернулася до батьківської хати [4, 6]. Слід під-
креслити, що нині до будинку нареченого переносять тільки певну частину речей нареченої.  

У селі Дерцен Берегівського району в день весілля боярин виводив молодого з хати так, що 
брав у праву руку "деревце", лівою рукою тримав руку молодого, а той руку дружби і т. д. Так утворю-
вався довгий ланцюг. Перед столом на лавиці сиділи батьки нареченого. Під музику "ланцюг" притан-
цьовуючи починав похід навколо стола. Танцем ("рокоташом") обходили три рази довкола стола. По-
тім молодий з дружбою ставали на коліна перед батьками і староста, від імені нареченого просив 
"прощі". По їх закінченню боярин з деревцем в руці, тримаючи лівою рукою руку молодого, виводив 
його з хати на подвір’я. Вони з гостями сідали на коней і вози та прямували до молодої, щоб разом йти 
до церкви на вінчання [12, 57]. 

У краї було кілька варіантів зустрічі весільного поїзду молодого в нареченої. У деяких угорсь-
ких селах Закарпаття весільний поїзд молодого не пускали у двір молодої. Ворота на дворі були зачи-
нені. На них кріпили знак заборони ("чову" – жмут соломи чи сіна на палиці). Ворота молодої охороня-
ли староста, родичі молодої та парубки. Хлопці з поїзду молодого, імітуючи бійку, силою вривались у 
двір. Мати молодої і наречена, накриті білими хустками, виходили з комори, три рази обходили довко-
ла стола. При цьому староста кропив їх свяченою водою і обсипав зерном. Староста брав молоду за 
руку, заводив у кімнату, в якій сидів за столом молодий. Наречена перелізала через стіл і сідала біля 
молодого. Весь цей час дружба "курагов’ю" чи "прапорцем" застеляв обличчя нареченого, щоб його не 
зурочили ("врекли"). Староста молодої брав келихи і пригощав наречених [15, 347]. По закінченню на-
званих обрядів, староста молодої з "деревцем" в руці обходив три рази довкола стола наречених, 
просив "прощі" і благословення на шлюб від імені молодих. Першою з хати виходила молода, за нею 
молодий, старости, дружки і дружби і т. д. Молода сідала на коня і через калач із діркою посередині 
("діркавець") дивилась на чотири сторони світу: на схід – щоб була файна як зоря, на захід – щоб була 
щаслива як сонце, на північ – щоб не знала біди і холодної зими, на південь – щоб була щаслива, ве-
села і радісна в шлюбному житті. На дворі обидва старости формували весільний поїзд молодих і в 
супроводі музики і співів прямували до церкви на вінчання [11, 346]. 

У ряді сіл Закарпаття молодий не йшов за молодою, щоб разом йти на вінчання. Весільний по-
їзд молодого прямував до церкви, а до нареченої посилали людину поважного віку, щоб повідомити, 
що час йти на вінчання. Попереду весільного поїзда молодого йшов староста, за ним молодий, над 
головою якого дружба тримав "курагов", за ним два чоловіки несли два великі "верченики" та чоботи 
для нареченої. Наречена прямувала до церкви у супроводі старости, дружок, кумів та родичів. Коли 
молода йшла на вінчання, то оперізувалась очкуром ("гачником"), щоб у неї родились лише хлопці. 

Біля церкви відбувалась зустріч наречених. Вони у супроводі старостів, бояр, дружбів, дружок, 
кумів і рідних йшли на вінчання ("до присяги"). Церковне вінчання було обов'язковим. Шлюб без цер-
ковного вінчання вважався гріховним. Таку шлюбну пару не сповідали і не причащали у церкві, а на 
Великдень їм не святили паски. Інші гості з музикантами у корчмі влаштовували танці. Прямуючи до 
церкви молода намагалась наступити на ногу молодому, щоб у сім’ї верховодити. У церкві під ноги 
молодим стелили рушник чи жмут прядива. При "присязі" священик на голову молодої клав чепець, 
поверх нього білу хустку, а на хустку вінок. У ряді сіл поверх білої хустки молодій одягали на голову не 
вінок, а чоловічий капелюх ("клебан"), в якому вона й поверталась додому [13, 53]. 
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Після реєстрації шлюбу молоде подружжя прямувало по вулиці, роздаючи гостинці гостям ве-
сілля та перехожим: чоловік – напої, жінка – солодощі. Під час пригощання грали троїсті музики. Ця 
традиція збереглась до сьогодні. В другій половині ХХ ст. дана церемонія вже проходила не пішою 
ходою, а на авто. Батьки молодого зустрічали подружжя з хлібом–сіллю кидали пшеницю і монети до 
ніг, щоб молоді жили заможно і в злагоді.  

Підкреслимо, що вже з початку ХХ ст. і до нині на весільних столах угорців позначалися місце кож-
ного гостя. Цікавим також є те, що гості сідали за пустий стіл, а боярин оголошував в жартівливій формі 
внесення скатертин, тарілок, виделок, ножів і т. д. Коли всі гості збиралися за урочистою трапезою, їжу не 
куштували без колективної молитви. Згодом в ігровій формі проводилося привселюдне "дарування" гро-
шей та подарунків молодятам. Після трапези староста закликав усіх до танцю з молодою. Кожен, хто йшов 
до цього танцю, кидав гроші в тацю накриту рушником, щоб не видно, скільки там вже є грошей. Це був 
подарунок від гостей молодій. Зібрані кошти староста передавав молодятам. В деяких селах Закарпаття 
для зібрання коштів була тарілка, яку потім молоді розбивали – на щастя [14, 187].  

Слід підкреслити, що окремої уваги вартує огляд етнічних угорських страв, котрі були і є не-
від’ємною частиною кожного весільного столу. І до нині певні страви на угорському весіллі на Закар-
патті подаються до столу у відповідному до народних традицій порядку. Зауважимо, що символом за-
кінчення весільної трапези – є рисова каша з молоком. Якщо ж на прикінці угорського весілля не 
пригощають гостей даною стравою, то вважається, що молодята нехтують традиціями. 

Отже, основними складовими угорського весільного обряду Закарпаття, як і на основній тери-
торії Угорщини, були׃ передвесільний, весільний та післявесільний період, кожен з яких складався з 
особливих обрядодій, веселощів, розваг та традиційних кулінарних складових. Слід відзначити, що в 
сучасних умовах тотальної уніфікованості і європеїзації всіх елементів традиційної культури угорців 
весільна обрядовість має дещо декоративний, а подекуди і "сувенірний" вигляд. Нині тільки в окремих 
угорських селах Закарпатської області сімейні та шлюбні традиції залишилися майже без змін, тому і 
досі вражають самобутністю обрядів та їх складових. 

 
Література 

 
1. Державний Архів Закарпатської Області. Фонд 10, оп.1, сп.№ 4, 4 арк. 
2. ДАЗО, Ф. 1558, оп. 1, сп №. 3, 33 арк. 
3. ДАЗО, Ф. 1558, оп. 1, сп. № 10, 4 арк. 
4. ДАЗО, Ф. 1558, оп. 1, сп. № 19, 8 арк. 
5. ДАЗО, Ф. 1558, оп. 1, сп. № 22, 36 арк. 
6. ДАЗО, Ф. 1558, оп. 1, сп. № 27, 6 арк. 
7. Маковский С. К. Народное искусство Подкарпатской Руси / С. К. Маковский // Вчені Росії про Закар-

паття. Із карпатознавчої спадщини. – Ужгород׃ Гражда, 2009. –– 409 с. 
8. Пономарев А. П. Развитие семьи и брачно-семейных отношений на Украине. Этносоциальные про-

блемы / А. П. Пономарев. – К. 320 – .1989 ׃ с. 
9.  Поп Д. Історія Подкарпатської Руси / Д. Поп. – Ужгород ׃ Гражда, 2005. – 259 с. 
10. Симоненко И. Ф. Быт населения Закарпатской области / И. Ф. Симоненко // Советская этнография. – 

1948. – Вып. № 1. – 68 c. 
11. Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття / М. П. Тиводар. – Ужгород׃ Гражда, 2011. – 412 с. 
12. Dr. Horvát M. Magyar kultúrtörténet / Dr. Horvát Mihály. –1033 Budapest, 2000. – oldalszám. – 109 p.  
13. Kovács L. A magyar nép története / Kovács László. – 1033 Budapest, 2006. – oldalszám. – 64 p.  
14. Németh Gy.A. Történelem / Németh György Amadé, Balla Árpád, Katona András. – 1033 Budapest, 

Szentendrei út 91–93, III. Kerület, 2013. – oldalszám. – 204 p. 
15.  Sándor P. A kultúra világa / A magyar nép története. Sándor Pál. – 1033 Budapest, 1965.– oldalszám. – 662 p. 
 

References 
 
1. Derzhavnyi Arkhiv Zakarpatskoi Oblasti. Fond 10, op.1, sp.№ 4, 4 ark. 
2. DAZO, F. 1558, op. 1, sp №. 3, 33 ark. 
3. DAZO, F. 1558, op. 1, sp. № 10, 4 ark. 
4. DAZO, F. 1558, op. 1, sp. № 19, 8 ark. 
5. DAZO, F. 1558, op. 1, sp. № 22, 36 ark. 
6. DAZO, F. 1558, op. 1, sp. № 27, 6 ark. 
7. Makovskiy S. K. Narodnoe iskusstvo Podkarpatskoy Rusi / S. K. Makovskiy // Vchenі Rosії pro 

Zakarpattya. Іz karpatoznavchoї spadshchini. – Uzhgorod׃ Grazhda, 2009. – 409 s. 
8. Ponomarev A. P. Razvitie sem'i i brachno-semeynykh otnosheniy na Ukraine. Etnosotsial'nye problemy / 

A. P. Ponomarev. – K. 320 – .1989 ׃ s. 
9.  Pop D. Istoriia Podkarpatskoi Rusy / D. Pop. – Uzhhorod ׃ Hrazhda, 2005. – 259 s. 
10. Simonenko I. F. Byt naseleniya Zakarpatskoy oblasti / I. F. Simonenko // Sovetskaya etnografiya. – 1948. – 

Vyp. № 1. – 68 s. 
11. Tyvodar M. P. Etnohrafiia Zakarpattia / M. P. Tyvodar. – Uzhhorod.׃ Hrazhda, 2011. – 412 s. 
12. Dr. Horvát M. Magyar kultúrtörténet / Dr. Horvát Mihály. –1033 Budapest, 2000. – oldalszám. – 109 p.  
13. Kovács L. A magyar nép története. Kovács László. – 1033 Budapest, 2006. – oldalszám. – 64 p.  
14. Németh Gy.A. Történelem / Németh György Amadé, Balla Árpád, Katona András. – 1033 Budapest, 

Szentendrei út 91–93, III. Kerület, 2013. – oldalszám. – 204 p. 
15.  Sándor P. A kultúra világa/A magyar nép története. Sándor Pál. – 1033 Budapest, 1965.– oldalszám. – 662 p. 

Культурологія  Олійник В. В. 



Вісник НАКККіМ № 3’2014  ISSN 2226-3209 

 103

УДК 008 (479.25+477) 
 

Гаюк Ірина Яківна© 
кандидат філософських наук, 

старший викладач кафедри менеджменту 
мистецтва Львівської національної 

академії мистецтв 
e-mail: irinahayuk@gmail.com 

 
СПЕЦИФІКА ВІРМЕНСЬКОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ:  

ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС 
 
У статті досліджено історію вірменської видавничої справи в Україні, яку доцільно вивчати за такими на-

прямами: розвиток вірменської книги до появи друкарського верстату; вірменські друкарі Речі Посполитої; розвиток 
в ХІХ в. вірменської видавничої справи в Криму; видавнича діяльність Г. Айвазовського; вірменська видавнича 
справа в Україні ХІХ – першої пол. ХХ ст.: львівські та oдеські видання, харківські газети; книжкова графіка вір-
менських художників України. 

Ключові слова: видавнича справа, вірмени, графіка, друкарство, журнал, книга, мова, мініатюра. 
 
Гаюк Ирина Яковлевна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры менеджмен-

та искусства Львовской национальной академии искусств 
Специфика армянского издательского дела в Украине: исторический дискурс 
В статье освещена история армянского издательского дела в Украине, изучение которой нужно изучать 

за такими направлениями: развитие армянской книги до появления печатного станка; армянские печатники Речи 
Посполитой; развитие в ХІХ в. армянского книгопечатания в Крыму; издательская деятельность Г. Айвазовского; 
армянская печать в Украине ХІХ – первой пол. ХХ в.: львовские и oдесские издания, харьковские газеты; книжная 
графика армянских художников Украины. 

Ключевые слова: армяне, издательское дело, графика, журнал, книга, миниатюра, печать, язык. 
 
Hayuk Iryna, Ph.D. (Philosophy), Lviv National Academy of Arts 
Specificity of the Armenian publishing in Ukraine: historical discourse 
The scholars were always attracted by the history of the Armenian printing in Ukraine. In the beginning of the 

16th century the Lviv Armenian printing house of Hovannes (Yan) Karmatents (Yan Muratovych) became the fourth in 
the world after those of Hakob Meghapart in Venice, Abgar Tokhatetsi in Constantinople and the Armenian printing 
house in Rome. However, the history of the Armenian printing in Ukraine was not limited only by Y. Karmatents' activity. 
Its development is necessary to investigate in several aspects:  

1. The first phase of its development is related to Armenians printers in Ukraine till 1615 and concerns the 
apocryphal Armenian printing houses on the border of the 16th-17th centuries, and the problem of the Armenian origin of 
Krakow’s printer Lazar Andrisowych and his son Yan Janushovskiy. According to Prof. Y. Dashkevych, the hypothesis 
about L. Andrisovych's Armenian origin is groundless. Indeed, the family name of Andrisovych is rather untypical for the 
Ukrainian and Polish Armenians, but this can hardly serve as a proof of non-Armenian origin of its bearers. The name of 
the notorious Armenian Nicholas Baydulovych, the Head of the department of Lviv's translators in the XVII century, 
would be a good evidence of this viewpoint. Prof. E.Tryiarskyi names a number of famous Armenians in the XVII – XVIII 
century Warsaw, with a very similar family name which sounds as Andrikhovych (or Andrykhovych). Probably, the 
Matthew Bernat’s printing house has served as a base for the hypothesis about the Armenian printing houses in Lviv on 
a boundary of the 16th-17th centuries, because the family name Bernat (Pernat) is totally unlike Polish surnames, 
whereas such surname as Beranatovich (Bernatens – Pernatens) was quite common among the Armenians of Western 
Ukraine in the XVI – XIX centuries. For example, in 1592 the famous Armenian Gospel of Skevry turned out to have 
been kept by Armenian Toros Pernatens, the son of Zatik. Thus, it is very likely that Pernat was an Armenian;  

2. Jan Karmatents (Hovhannes Karmatents – by his grandfather, Jan Muratovych – by his father) had managed 
to type only three books in his print shop. His printing press in Lviv had only worked from 1616 till 1618. It was probably 
closed due to financial problems. The first two books were written in Armenian: "Book of Psalms", dated by 1616, is now 
kept in the Mkhitarists library on the island of St. Lazarus in Venice, and the so-called "Doctor's Handbook", which had 
been kept in the same library and was destroyed by the fire in 1815. The last one, "Book of Prayers", published in 1618, 
is the only book in the world printed in Armenian-Kipchak language. It was discovered in the University Library of Leiden 
by the famous Hungarian Armenologist prof. E. Schütz in the early 1960's. After Karmatents died in 1624 no traces of his 
print shop's activities are found; 

3. In the 2nd half of the 17th century the numerous attempts to create the Armenian printing house in Lviv were 
undertaken by Theatines, then – by Co-adjutor (subsequently, the Lviv Armenian-Catholic archbishop-metropolitan) 
Vardan Hunanian. However after the Armenian-Catholic reforms the Armenians of Ukraine have gradually replaced the 
Armenian language of colloquial and liturgical Polish, Ukrainian languages and Latin, so the necessity for creation of new 
Armenian printing house has disappeared. The need in Armenian books was satisfied due to Armenian printing houses 
of Vienna and Venice Mechitarists, and also the Amsterdam and Constantinople Armenian printing houses; 

4. The development of Armenian book-printing the Crimea in the 19th century is closely connected with the 
educational activity of Archimandrite Gabriel Aivazovsky. In 1858, thanks to his efforts, the famous Halibov's school was 
opened in Feodosia. Upon the Archimandrite's request, there were also created a print shop and book stores there. The 
print shop would publish textbooks and scientific papers in Armenian language, among which there was the two-volume 
"History of the Armenians of the Crimea" by O.Ter-Abrahamian (1865). G. Aivazovsky also resumed production of two 
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periodicals in Armenian: "The Dove of Masis" and "The Rainbow of Armenia". In 1870th there was published periodical 
"Dastiarak" 

5. The last phase of Armenian printing in Ukraine concerns the 19th-1st half of the 20th centuries and is 
connected with the Odessa’s newspaper "Mshak", a monthly "Armenia and a war" (1918), a historian-literary weekly 
journal "Bulletin of Armenia" (1918-1920); the Lviv periodicals " The Herald of St. Grigory" (1927-1939) and "Grigoriana" 
(1935-1938), the Kharkiv newspapers "Karmir Yugir" and "Sotsarshav" (1933).  

6. The special attention must be focused on the phenomena of book illustrations of the Armenian artists in 
Ukraine (Joseph and Adam Gochemski, Kaetan Stefanowych, Julian Makarewych, etc.). 

Keywords: Armenian, book, illustration, journal, monthly, newspaper, periodical, printer, printing house. 
 
Історія вірменської діаспори на землях України нараховує тисячоліття. Попри відносно незнач-

ну кількість вірменських переселенців та стереотипне уявлення про вірмен виключно як торговців, во-
ни залишили помітний слід майже в усіх сферах суспільного життя країни – в економіці, політиці мис-
тецтві, культурі. Історія вірменських громад на українських землях переконливо свідчить про те, що 
історія культури України включає в себе культурну традицію всіх етнонаціональних меншин, які століт-
тями жили і живуть на цих землях.  

Історії вірмен у Україні приділяли увагу багато українських, польських, вірменських вчених, зо-
крема, В. Акопян, Я. Болоз-Антоневич, Н. Брайчевський, В. Восканян, В. Грабовецький, М. Закжевсь-
ка-Дубасова, Н. Кривонос, ак. АН УРСР І. Крип’якевич, Вл. Лозинський, Т. Маньковський, Л. Меліксет-
Беков, Р. Менкицький, В. Микаелян, Г. Сизоненко, проф. Кш. Стопка, Л. Хачикян та інші. Окремі питан-
ня історії вірменської культури в Україні розглядали В. Александрович, о. Д. Блажейовский, В. Вуйцик, 
Г. Глембоцька, Д. Давтян, М. Капраль, В. Кривонос, В. Овсійчук, А. Осипян, К. Пивоварська. Вагоме 
місце у вивченні вірменських колоній України займают праці вірменських учених М. Аракеляна, К. Бар-
сегяна, В. Григоряна, Дж. Галустян, М. Пештмалджяна. Водночас розвиток вірменської видавничої 
справи на українських теренах майже не вивчався, за виключенням досліджень щодо розвитку вір-
менської мініатюри. Декілька публікацій про вірменського першодрукаря Я. Муратовича та вірменську 
книгу зробив видатний український вірменознавець проф. Я.Р.Дашкевич. Водночас спроб цілісно ви-
світлити історію, місце то роль вірмен у видавничій справі до сьогодні не було. 

Загальновизнано, що до шедеврів світової культури по праву належать вірменська рукописна 
книга та вірменська мініатюра. Саме у мініатюрі найдовше зберігалися традиції автохтонної вірменсь-
кої культури давніх віків і, як зауважив Т. Маньковський, це диво, що попри всі зміни оточення, котрі 
викликали й відповідні зміни в культурі, вірменська мініатюра майже повністю зберегла давні форми й 
традиційний стиль, які сформувалися ще у середньовіччі [26, 23].  

Із давньої книжкової спадщини вірмен сьогодні в музеях України залишилися лише три рукопи-
сні книги в колекції Львівського історичного музею: два Євангелія – одне XVI ст., переписане у 
Кам’янці-Подільському, друге – XVII ст., переписане у Язлівці. Євангелія не мають мініатюр, однак є 
хорани та численні заставки. Третя рукописна книга – Служебник 1728 р. із вклеєними кольоровими та 
чорно-білими гравюрами – цілком європейського взірця [4, 324-327]. І це все, що збереглося від зна-
менитої бібліотеки львівського Вірменського собору, де, зокрема, знаходилася найдавніша з відомих 
нам вірменських рукописних книг в Україні, написана 1197 р. – знамените Скеврське Євангеліє, та від 
багатих приватних книжкових колекцій вірмен.  

Віддавна в Україні існували великі центри вірменської книги. Чи не найдавніший осередок кни-
гописання та книжкової мініатюри працював при вірменській церкві св. Анни у Львові, заснування якої 
усна традиція відносить до 1183 р. [24, 33]. Один з найбільших центрів вірменського книгописання та 
мініатюри знаходився в Криму – в Кафі та в монастирі Сурб-Хач. Існували вірменські скрипторії також 
у Кам’янці-Подільському, Станіславі, Язлівці і, не виключено – у Володимир-Волинському. В цьому 
напрямку цікавим і перспективним було б дослідження ймовірних давньоруських та вірменських конта-
ктів у мистецтві оформлення книги. Зокрема, привертає увагу оформлення волинського кодексу – т. 
зв. Добрилового Євангелія 1164 р., написаного ще до створення володимиро-волинського скрипторію 
ХІІІ ст. [13, 185-193]. Відомо, що вірменська колонія Володимир-Волинського була однією з найдавні-
ших на українських землях: в кондаку Католикоса Месропа від 15.01.1364 р. із затвердженням єп. Гри-
горія на львівську митрополію згадано вірменські парафії Володимир-Волинського та Луцька [9, 7-13]. 
Однак, як зауважив проф. Я. Дашкевич, "окремі збіги в орнаментиці та мініатюрі давньоруських та вір-
менських рукописів потребують тривалої та наполегливої роботи…" [11, 181].  

У середньовічній Кафі, на думку дослідників, не лише існував великий осередок вірменської 
рукописної книги, а й сформувалася нова школа вірменського малярства та книжкової мініатюри, 
вплив якої помітний на українських теренах (особливо в Галичині та на Поділлі). Ще один осередок 
вірменської рукописної книги та мініатюри було створено в Замості, куди в 1-й пол. ХVІ ст. канцлер Ян 
Замойський запросив на поселення вірмен. На львівській виставці 1932 р. було представлене Єванге-
ліє 1603 р., зроблене у Замості єпископом Еудокійським Лазарем, про що він сам згадує в рукописі [26, 
28]. Сучасний дослідник М. Аракелян перелічує імена ілюмінаторів та скрипторів, які працювали у вір-
менських монастирях і церквах Галичини та Поділля: Гакоп Замостеаці (1590–1620), ієромонах Симон 
Лєхаці, єп. Лазар Бабердаці, Гакоп Лєхаці, Мкртич, Мікаел, монах Григор Лєхаці, Хачатур Лєхаці, но-
таріус Торос, Лазар Тохатеці, Гованнес Євдокіаці, Гованнес Танцкаці, диякон Маркос, ювелір Григор 
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Стамполці, Гованнес Лєхаці, Хачатур Кесараці [23, 93-111]. Останній був активним учасником подій, 
що стали поворотними у житті українських вірмен, – йдеться про протистояння львівських старійшин 
та новообраного вірменського єпископа М. Торосовича, яке підштовхнуло єпископа до підписання унії 
з папським престолом. Саме Хачатур Кесараці, як патріарший легат, повинен був в 1630 р. залагодити 
конфлікт між єп. М. Торосовичем та вірменськими старійшинами [3, 72-73]. Він отримав освіту на Кіпрі 
при монастирі св. Макарія, в 1623 р. його скерували до Константинополя, де зустрівся з майбутнім Ка-
толикосом Мовсесом ІІІ Татеваці. Як припускає М. Аракелян, після повернення зі Львова до Нової 
Джульфи (Персія) в 1631 р. він привіз туди Біблію, ілюстровану Лазарем Бабердаці у Львові в 1616–
1619 рр., і, вірогідно, кілька рукописів вірменських майстрів Галичини та Поділля. Також відомо, що 
вірменські мініатюристи, зокрема Гованнес Лєхаці та ієромонах Гакоп, у 1-й пол. XVII ст. побували в 
Новій Джульфі, де прикрасили мініатюрами кілька священних книг [23, 93-111]. Саме Хачатур Кесараці 
заснував у 1639 р. першу в Персії вірменську друкарню в Новій Джульфі (згідно з іншими даними – 
1636 р.) [16, 80].  

Від ХІV ст. вчені простежують італійські впливи на вірменську книжкову мініатюру, витоки яких 
вбачають у вірменських колоніях Італії та в майстерні Гованнеса в Кафі. Так, Х. Бушхаузен зазначає, 
що стиль деяких мініатюр ілюмінатора Гованнеса в манускрипті № 3863, створеному майстром в Кафі 
в 1401 р., має виразні італійські впливи [2, 62-64]. Відчутні європейські впливи і в оформленні книжок 
західноукраїнських вірменських майстрів, зокрема, в мініатюрах Біблії 1616–1619 рр. зі Львова, яку 
переписував Торос, а мініатюри виконував Лазар Бабердаці (нині зберігається в Матенадарані, Єре-
ван, № М. 351) [23, 93-111]. У мініатюрах пресвітера Гакопа Замостеаці також відчутні західноєвро-
пейські впливи, однак, його твори, на відміну від Лазара Бабердаці, є своєрідним містком між класич-
ною вірменською мініатюрою та західноєвропейським малюнком. 

Проте, найсуттєвіші зміни в оформлення книжок внесла не так переміна соціального оточення 
та місця проживання, як поява друкарського верстата. Друкарство, по суті, поклало край розвитку кни-
жкової мініатюри, а відтак – і розвиткові оригінальної вірменської рукописної книги. Яскраве свідчення 
тому – вірменське Євангеліє ХVIII ст. з Кам’янця-Подільського, надруковане 1769 р. у вірменській дру-
карні Гованнеса і Гакопа у Полісі ( так вірмени назвали Стамбул). Як, втім, і Євангеліє роботи Й. Го-
чемського, де у зображенні на срібному окладі ще помітний вплив вірменської традиції, текстове ж 
оформлення повністю в традиціях західноукраїнського регіону [4, 331-333]. У тексті кам’янецького 
Євангелія ще зберігається ілюстративна схема книги корінної Вірменії – хорани, зображення євангелі-
стів, титульні листи, однак. вже немає тих особливих рис оформлення, притаманних вірменській руко-
писній книзі, саме через відсутність оригінальних авторських мініатюр. Складається враження, що в 
друкованих книгах пропадає внутрішній, сакральний зміст хоранів, і вони перетворюються виключно в 
елемент книжкового декору, адже на відміну від рукописних хоранів, друковані мають лише чорний 
колір. В оригінальних рукописних книгах, навпаки, кожна деталь – від кольору і до елементів декору – 
має відповідний, теологічно обґрунтований, зміст, про що писали, зокрема, видатні вірменські бого-
слови Степанос Сюнекці (VIII ст.), Нерсес Шноралі (XII ст.), Григорій Татеваці (XV ст.). Хорани завжди 
розміщували перед текстом чотириєвангелій. Вони мають вигляд арки з різьбленими воротами, оздо-
бленої ніби тканим візерунком і стилізованим листям, яка обрамляє "канони згоди" – ввідні сторінки до 
текстів Євангелій [12, 35-36]. Хорани в чотири та п’ять кольорів були "входом до Євангелій, які збері-
гали божественні світлі скарби знань". Складалися вони з десяти числових таблиць, оскільки число 10 
є містичним (напр., 10 заповідей Мойсея), а числові таблиці хоранів робили з метою "попередити ви-
кривлення текстів Євангелій єретиками" [15, 132-134].  

Перші вірменські книги були надруковані Гакопом Мегапартом у Венеції в 1512-1513 рр. Упро-
довж XVI ст. вірменські друкарні з’являються по всьому світу: в 1567 р. – друкарня Абгара Тохатеці у 
Стамбулі, в 1584 р. – в Римі, в 1615 р. – друкарня Яна Карматенца у Львові, в 1636 р. (або в 1639 р.) – 
при монастирі Спасителя в Новій Джульфі у Персії, в 1645 р. – друкарня в Сучаві, в 1660 р. – в Амсте-
рдамі. З 1512 по 1800 рік вірменські друкарні діяли в Амстердамі, Астрахані, Венеції, Константинополі, 
Лейпцигу, Лондоні, Львові, Мадрасі, Марселі, Новій Джульфі, Парижі, Римі, Санкт-Петербурзі, Цюріху, 
Ечміадзині та інших містах.  

Перш ніж говорити про історію вірменського друкарства в Україні, слід зазначити, що у вузькому 
значенні цього терміну під вірменським друкарством слід розуміти видання книг вірменською мовою. Од-
нак, висвітлення історії вірменської книжкової справи та друкарства буде неповним, якщо в дослідженні не 
приділятиметься увага як книговидавцям-вірменам, так і вірменським книжковим ілюмінаторам.  

Львівська вірменська друкарня Яна Карматенца початку 16 ст. була четвертою вірменською 
друкарнею в світі після типографій Гакопа Мегапарта у Венеції, Агбара Тохатеці в Константинополі та 
вірменської друкарні у Римі. Однак, історія вірменського друкарства в Україні не обмежувалася лише 
діяльністю Я. Карматенца. Найбільш ранній період діяльності вірменських друкарів на землях Речі 
Посполитої, до складу якої входила й Україна, тобто XVI ст., викликає у дослідників найбільші супере-
чки. Проф. Я. Дашкевич вважав, що першим вірменським друкарем в Україні був Ян Карматенц (бли-
зько 1590-1624 рр.) [8, 83-93]. Водночас деякі вчені називають першим вірменським друкарем у Речі 
Посполитій Лазаря Андрісовича. Він відкрив у 1550 р. у Кракові типографію, якою керував до 1577 р., а 
після смерті Андрісовича справу продовжив його син Ян Янушевський [19, 16]. На думку проф. Я. Да-
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шкевича, гіпотеза про вірменське походження Л. Андрісовича безпідставна [10, 1134-1135]. Дійсно, 
для українських та польських вірмен було не характерним прізвище Андрісович. Однак само по собі це 
не може бути доказом його невірменського походження. Прикладів цього достатньо, зокрема добре 
відомий голова львівського департаменту перекладачів вірменин Микола Байдулович (XVII ст.), прі-
звище якого є одиничним серед українських вірмен. Водночас проф. Е.Триярський називає низку ві-
домих варшавських вірмен XVII-XVIII століть з дуже подібним прізвищем: Андріховичі (Андриховичі) – 
президенти старої Варшави Францішек Андрихович (1691 р.) і Павло Андрихович (1765 р.), багаті домо-
власники доктора медицини Якуб Андрихович і Войцех Андрихович, аптекарі Ігнаци Андрихович та Ан-
тоні-Казімеж Андрихович (1714-1758 рр.), який переїхав до Варшави з Плоцька. Безумовна подібність 
прізвищ, а також поширена в ті часи практика по-різному передавати прізвище та ім’я людини, заставляє 
більш уважно поставитися до гіпотези про вірменське походження Лазара Андрісовича [20, 46-47]. 

Відомий спеціаліст з історії середньовічного Львова проф. Я. Кісь та вірменознавець Н. Криво-
нос писали про існування вірменської друкарні у Львові вже наприкінці XVI ст. [17, 138; 18, 134]. Не-
зважаючи на те, що проф. Кісь був серйозним і сумлінним дослідником, за наведеним ним посиланням 
немає жодної інформації друкарні, а п. Н. Кривонос посилається на джерела, які сьогодні знаходяться 
в бібліотеці Оссолінських у Вроцлаві, тож подивитися їх поки що не було можливості. Я. Дашкевич ці 
дані також вважав "апокрифічними" [8, 91]. 

Однак, відомо, що в 1593-1599 роках у Львові працювала друкарня, власником якої був пан 
Матвій Пернат. В каталозі стародруків Я. Ісаєвича та Я. Запаско друкарня Матвія Перната названа 
польською [14, 30], а книги, які вона друкувала, були переважно латинською мовою. Про самого Мат-
вія Перната немає жодних відомостей. Однак, прізвище Бернат – Пернат зовсім не схоже на польське 
або українське. Натомість, серед вірмен Західної України в XVI-XIХ ст. прізвище Беранатович (Берна-
тенс-Пернатенс) було доволі поширеним. Д-р Т. Маньковський зазначає, що знамените вірменське 
Євангеліє зі Скеври в 1592 році придбав вірменин Торос Пернатенс – син Затіка [26, 23]. Тому, ймові-
рно, що Пернат був вірменином, і саме його друкарня дала підстави говорити про існуванні вірменсь-
кої друкарні у Львові ще наприкінці XVI ст. 

Ян Карматенц (Ованнес Карматенц – по діду, Ян Муратович – по батькові) встиг надрукувати у 
своїй друкарні лише три книги. Його типографія працювала у Львові упродовж 1616-1618 років і була 
закрита, очевидно, через фінансові проблеми. Перші дві книги були вірменською мовою: "Псалтир" 
1616 року, який сьогодні знаходиться у бібліотеці мхітаристів на острові св. Лазаря у Венеції, і так зва-
ний "Лікарський посібник", що загинув у 1815 р. при пожежі в бібліотеці тих же мхітаристів. Зрештою, в 
1618 році побачив світ "Молитовник" – єдина у світі книга, надрукована вірмено-кипчацькою мовою, 
яку на початку 1960-х років знайшов в університетській бібліотеці Лейдена відомий угорський вірмено-
лог проф. Е. Шютц. Після смерті Карматенца в 1624 р. будь-які сліди діяльності його друкарні відсутні.  

В 2-й пол. XVII ст. робилися неодноразові спроби створити вірменську друкарню у Львові – 
спочатку театинцями, потім коадьютором (майбутнім львівським вірмено-католицьким архиєпископом-
митрополитом) В. Хунаняном. Відомо, що після закінчення Папської колегії в Римі в жовтні 1674 р. 
отець Хунанян повернувся до Львова і привіз із собою комплект гарних вірменських шрифтів, виготов-
лених у римській друкарні. Однак, через тертя з тодішнім вірменським митрополитом М. Торосевичем 
він не зміг реалізувати цей задум. Водночас, є точні дані, що "львівська папська вірменська колегія 
друкувала упродовж 1665–1669 років багато книжок латинською і, можливо, польською, мовами", од-
нак, жодний екземпляр цих видань ніколи не попадав в руки бібліографів [6, 1120]. Потім – у 1690-х 
роках – постало питання створення вірменської друкарні в містечку Маріамполь неподалік від Станіс-
лава. Ця ідея займала особливе місце в планах короля Яна ІІІ Собеського, однак його смерть в 1696 
р. поставила край в реалізації цього проекту [6, 1120]. А в XVIIІ столітті особливої необхідності у вір-
менській друкарні на українських землях вже не було: внаслідок реформ архієпископа Хунаняна цер-
ковний обряд, в тому числі й літургія, був латинізований і. відповідно, відпала необхідність у церковній 
літературі вірменською мовою, а мовою спілкування місцевих вірмен на той час вже стали польська і 
українська. Потреби ж вірмен у книгах вірменською мовою цілковито задовольняли вірменські друкар-
ні мхітаристів Відня та Венеції, а також вірменські друкарні Амстердама, Константинополя, Марселя 
та Риму. 

Розвиток в XІХ ст. вірменського друкування в Криму пов’язаний з просвітницькою діяльністю 
архімандрита Габріеля Айвазовського. В 1858 р., завдяки його зусиллям, у Феодосії було відкрите 
знамените Халібовське училище, при якому, на прохання архімандрита, також було створено друкар-
ню та книжкову лавку. Друкарня видавала підручники та наукові праці вірменською мовою, серед яких 
була, зокрема, двотомна "Історія вірмен Криму" О.Тер-Абрамяна (1865 р.). Також владика Айвазовсь-
кий відновив випуск двох періодичних видань вірменською мовою – "Голуб Масіса" та "Райдуга Вірме-
нії" [7, 1124]. В 1870-х роках у Феодосії виходив ще один вірменській суспільно-просвітницький журнал 
"Дастіарак" ("Вихователь") [21, 140].  

У другій половині XІХ – середині ХХ століть відомо про існування вірменських друкованих ви-
дань у Львові, Одесі та Харкові. У Львові виходили як періодичні видання, призначені, насамперед, 
для вірмен, так і видання вірмен, що не мали національної скерованості. До першої групи видань на-
лежали щомісячник "Посланець св. Григорія", який виходив у 1927-1939 роках, і бюлетень "Григоріа-
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на". Повна назва щомісячника була "Посланець св. Григорія. Щомісячник, присвячений справам Львів-
ської вірмено-католицької архидієцезії" (через рік він став називатися "Посланець св. Григорія. Ілюст-
рований щомісячник Львівської вірмено-католицької архидієцезії"). В першому номері було чітко окре-
слено завдання та цілі видання: "Вірні вірмено-католицького обряду… давно домагалися якогось 
об’єднуючого органу, який надав би їм можливість захищати свої інтереси, висловлювати свої думки 
та побажання й інформував би про все, що їх більш за все стосується. Цей щомісячник і буде таким 
центром". Окрім цього, в 1935–1938 роках Львівська вірмено-католицька архидієцезія видавали "Гри-
горіану" – журнал, присвячений питанням релігійної та народної культури, який виходив наприкінці ко-
жного парного місяця, а з 1938 року – щоквартально [25, 146-159]. 

В XІХ ст. у Львові та Кракові жив і працював вірменин Адам Григор (1818-1886). Він мав власну 
типографію, в якій друкував твори вірменських письменників [22, 4]. Відомий галицький суспільно-
політичний діяч, депутат сейму вірменин Давид Абрагамович у 1876-1879 роках видавав і сам був ре-
дактором двотижневика – польського сільськогосподарського журналу "Рольник". Каетан Абгарович 
(псевдонім Абгар Солтан) у 1901 р. став одним із засновників львівського літературного журналу "Зо-
ря", а інший відомий літератор вірменин Леон Теодорович був його редактором. Львівський вірменин – 
власник готелю "Імперіал", депутат Львова Кшиштоф Янович (близько 1855–19.01.1917) заснував пе-
ріодичне видання "Wiek Nowy". 

Вірменські товариства Харкова – спочатку ХАК (Харківська вірменська колонія), а потім "Хобтан" 
(Харківська спільнота трудящих вірмен) з 1925 р. видавали газету "Кармір Югір" ("Червоний шлях"). Також 
з 1933 р. тут короткий час виходила вірменська газета "Соцаршав" – орган правління Харківського вірмен-
ського робітничого клубу. Відомо, що світ побачило не менше п’яти її номерів [7, 1124]. 

На окрему увагу заслуговує видавнича діяльність вірмен Одеси 2-ї половини XІХ – третини ХХ 
століття. Вірменська колонія в Одесі була однією з пізніх – XІХ ст., але й з найбільш активних. Вже в 2-
й половині XІХ століття тут видавалася вірменська газета "Мшак" [5, 52]. З 1895 року і до самої своєї 
смерті в Одесі жив і працював видатний учений, доктор сільськогосподарських наук, винороб і благо-
дійник, засновник першої в Росії науково-дослідної установи виноградарства та виноробства (нині – 
Національний науковий центр "Інститут виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таірова") Василій 
Єгорович (Геворкович) Таїров (2.11.1859–23.04.1938). Завдяки йому, ще в розпалі Першої світової 
війни, зимою 1916 року в Одесі почав виходити щомісячний журнал "Вірменія і війна", присвячений 
життю вірменського народу в військовий час. До участі в журналі були залучені відомі російські та вір-
менські письменники Л. Андрєєв, В. Брюсов, І. Бунін, М. Горький, В. Короленко, Г. Туманян, М. Шагі-
нян, О. Ширванзаде та інші. В 1919-1920 роках під керівництвом В. Таїрова та доцента Одеського уні-
верситету Я. Багдасаряна виходив історико-літературний щотижневик "Вісник Вірменії". Всього світ 
побачили 27 номерів: в 1919 році – 24, в 1920 році – 3. Як зазначалося у анонсі, це перша в Росії газе-
та, присвячена Вірменії та вірменському питанню. Незмінним їх редактором був відомий в Одесі педа-
гог Яків Карпович Багдасарянц, репресований в 1938 р. В квітні 1919 року вийшов упорядкований В. 
Таїровим збірник під назвою "Вірменія в поетичних посвятах". Також є згадки, що на початку 1920-х 
рр. в місті виходила газета вірменською мовою "Осанк", однак, жодного її номеру не знайдено і в опи-
сах бібліофілів вона відсутня [1].  

На додаток слід зазначити, що вивчення питання участі вірмен в книговидавничій справі в 
Україні буде неповним без висвітлення ролі вірменських художників в оформленні книг. Тут слід особ-
ливо відзначити майже невивчену діяльність граверів XVIII ст. Йозефа та Адама Гочемських, які акти-
вно працювали в друкарнях Почаївської та Києво-Печерської Лавр, інколи – Унівського монастиря. 
Польські вчені припускають їх вірменське походження. Пізніше – в XІХ і першій половині ХХ ст. – в об-
ласті книжкової графіки працювали такі видатні вірменські художники Західної України, як Ю. Макаре-
вич, К. Стефанович, та інші, в Криму – М. Таїров. 

Таким чином, участь вірмен у розвитку друкарської та книговидавничої справи в Україні в істо-
ричному зрізі свідчить, що представники вірменської діаспори відігравали не останню роль у цій галу-
зі. Їхня присутність у цьому сегменті суспільного життя доцільно розглядати у двох основних розрізах: 
– розвиток видавничої справи вірменами і для вірмен, куди входять як видання вірменською мовою, 
так і видання іншими мовами, однак пов’язані з історією та культурою вірмен; – місце та роль вірмен у 
видавничій діяльності на землях України, яка не має суто національної скерованості, однак є помітним 
внеском у розвиток різних сфер суспільного життя.  
 

Література 
 
1. Боровой С. Армянская газета в Одессе / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: hpj.asj-

oa.am/979/1/1966-3(294).pdf. 
2. Бушхаузен Х. О заимствовании итальянских стилистических элементов в армянской книжной живо-

писи / Х. Бушхаузен // Тезисы докладов Четвертого международного симпозиума по армянскому искусству. – 
Ереван, 1985. – С. 62-64. 

3. Гаюк І.Я. Вірменська церква в Україні / І. Гаюк. – Львів, 2002. – 126 с. 
4. Гаюк І. Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні / І. Гаюк. – Львів: Афіша, 2012. – Т. І. 

– 992 с. 



Культурологія  Герчанівська П. Е. 

 108 

5. Давтян Д. История храма св.Григория Просветителя Армянской Апостольской церкви в Одессе / Д. 
Давтян. – Одесса, 2004. – 92 с. 

6. Дашкевич Я. Армянское книгопечатание на Украине в XVII в. / Я. Дашкевич // Вірмени в Україні: до-
рогами тисячоліть. – Львів, 2012. – С. 1107-1121. 

7. Дашкевич Я. Вірменське друкарство в Україні (до 350-річчя виходу в світ першої вірменської друко-
ваної книги в Україні) / Я. Дашкевич // Вірмени в Україні: дорогами тисячоліть. – Львів, 2012. – С. 1122-1124. 

8. Дашкевич Я.Р. Говганнес Карматанянц. Первый армянский книгопечатник на Украине Ованнес Кар-
матанянц / Я. Дашкевич // Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – С. 83-93. 

9. Дашкевич Я.Р. Давній Львів у вірменських та вірмено-кипчацьких джерелах / Я. Дашкевич // Україна в 
минулому. Вип.1. – Київ-Львів, 1992. – С. 7-13. 

10. Дашкевич Я.Р. Первый армянский книгопечатник на Украине Ованнес Карматанянц / Я. Дашкевич // 
Вірмени в Україні: дорогами тисячоліть– Львів, 2012. – С. 1125-1137. 

11. Дашкевич Я.Р. Русь і Вірменія. Конфесійні та культурні контакти ІХ- першої половини ХІІІ століть / Я. 
Дашкевич //Записки НТШ, т. ССХХV. – Львів, 1993. – С. 165-184. 

12. Декоративное искусство средневековой Армении. – Л.: Аврора, 1971. 
13. Запаско Я. Скрипторій волинського князя Володимира Васильовича / Я. Запаско // Записки наукового 

товариства ім. Т. Шевченка, т. CCXXV. – Львів, 1993. – С. 185-193. 
14. Запаско Я., Ісаєвич Я. Каталог стародруків, виданих в Україні. Кн. І. (1574-1700) / Я. Запаско, Я. Ісає-

вич. – Львів: Вища школа, 1981. – 136 с. 
15. Казарян В.О. Содержание средневековых текстов "Толкований хоранов" / В.О. Казарян //. Тезисы 

докладов Четвертого международного симпозиума по армянскому искусству. – Ереван, 1985. – С. 132-134. 
16. Канакерци З. Хроника / З. Канакерци / Пер. c арм., предисловие и комментарий Дарбинян-Меликян 

М.О. – М.: Наука, 1969. – 316 с. 
17. Кись Я. Участие армян в развитии ремесла г. Львова в XV-XVII вв. / Я.Кись // Сборник материалов 

научной сессии "Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. – Киев, 1965. – С. 137-139. 
18. Кривонос Н. Армяне в культурной жизни Львова / Н. Кривонос // Сборник материалов научной сессии 

"Исторические связи и дружба украинского и армянского народов. – Ереван, 1961. – С. 132-139. 
19. Пештмалджян М.Г. Памятники армянских поселений / М.Г. Пештмалджян. – Ереван, 1987. – 192 с.  
20.  Трыярский Э. Из истории варшавских армян / Э. Трыярский / [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу: http://m-m.sotcom.ru/4-5/edvard-1.htm  
21. Червяков С.М. Культурно-религиозное самоопределение армян в Крыму / С.М. Червяков // Крым 

христианский. – Севастополь, 1996. – С. 126-143. 
22. Чомарян С.А. Рассказывает Польская энциклопедия / С.А. Чомарян // "Айреники дзайн". – Ереван, 

1972, 18 октября. – С. 4. 
23. Arak’elian M. Sixthteenth and Seventeenth Century Armenian Illuminated Manuscripts from Galicia, Podillia 

and Bukovyna / M. Arak’elian // Матеріали міжнарод, наукової конференції "Вiрмено-українські історичні зв’язки" 
(Львів, 28–31 травня 2008 р.). – Львів, 2011, с. 93-111. 

24. Lechicki Cz. Kościół Ormiański w Polsce (zarys historyczny) / Cz. Lechicki. – Lwów, 1928. 
25. Mucha D., Olszewska M. przy współpracy z M. Hoinka i M.Ołdakowską. Posłaniec Świętego Grzegorza i 

Gregoriana: bibliografia zawartości / D. Mucha, M. Olszewska //ARS ARMENIACA. Sztuka ormiańska ze zbiorów 
polskich i ukraińskich. Katalog Wystawy Muzeum Zamojskie. – Zamość, 2010. – С. 146-150. 

26. Wystawa zabytków ormiańskich we Lwowe. – Lwów, 1932. 
 

References 
 
1. Prof. Borovoj S. Armjanskaja gazieta v Odessie / [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: hpj.asj-

oa.am/979/1/1966-3 (294).pdf 
2. Bushhauzen H. O zaimstvovanii Italianskih stilisticheskih elementov v Armianskoj knizshnoj zshyvopisi / H. 

Bushhauzen // Tezisy dokladov Chetvertogo Miezshdunarodnogo simposiuma po Armianskomu isrusstvu/ – Yerevan, 
1985. – S. 62-64. 

3. Hayuk І. Virmensjka tserkva v Ukraina / І. Hayuk. – Lviv, 2002. – 126 s. 
4. Hayuk І. Iliustrovana enciklopedia virmensjkoi kuljtury v Ukrainі / І. Hayuk. – Lviv: Afisha, 2012. – Т І. – 992 s. 
5. Davtjan D. Istorija hrama Sviatogo Grigoria Prosvetitelja Armjanskoj Apostolskoj tserkvi v Odessie / D. 

Davtjan. – Odessa, 2004. – 92 s. 
6. Dashkevich Ja. Armjanskoe knigopiechatanie v Ukraine v XVII viekie / J. Dashkevich// Virmeny v Ukraini: 

dorogamy tysjacholitj – Lviv, 2012. – S. 1107-1121. 
7. Dashkevych I. Virmensjkе drukarstvo v Ukrainі (do 350-richchja vyhodu v svit pershoi virmensjkoi 

drukovanoi knygy v Ukrainі) / Ja. Dashkevych// Virmeny v Ukraini: dorogamy tysjacholitj – Lviv, 2012. – S. 1122-1124. 
8. Dashkevich Ja.R. Govgannes Karmatanjants. Pervyj Armianskij knigopechatnik v Ukraint Ovannes 

Karmatanjants / Ja. Dashkevich// Postati. Narysy pro diachiv istorii, polityky, kuljtury. – Lviv, 2006. – S. 83-93. 
9. Dashkevych Ja.R. Davnij Lviv u virmeno-kipchatskih dzsherelah / Ja. Dashkevych//Ukraina v mynulomu, 

vyp.1. – Kyiv-Lviv, 1992. – S. 7-13. 
10.  Dashkevich Ja.R.Pervyj Armianskij knigopechatnik v Ukraine Оvannes Karmatanjants / Ja. Dashkevich // 

Virmeny v Ukraini: dorogamy tysjacholitj – Lviv, 2012. – S. 1125-1137. 
11.  Dashkevych Ja. R. Rusj і Virmenia. Konfesijni ta kuljturmi kontakty ІХ-pershoi polovyny ХІІІ stoliyj / Ja. 

Dashkevych// Zapysky NTSh, т. ССХХV. – Lviv, 1993. – S. 165-184. 
12. Dekorativnoye iskusstvo srednieviekovoj Armenii. – L: Aurora, 1971. 
13.  Zapasko J. Skriptorij volynjsjkogo knjazia Volodymyrf Vasyliovycha / J. Zapasko // Zapysky NTSh, т 

CCXXV. – Lviv, 1993. – S. 185-193. 

Культурологія  Гаюк І. Я. 



Вісник НАКККіМ № 3’2014  ISSN 2226-3209 

 109

14.  Zapasko J., Isayevych J. Katalog starodrukiv, vydanyh v Ukraini. Kn. І. (1574-1700) / J.Zapasko, J/ 
Isayevych. – Lviv: Vyscha shkola, 1981. – 136 s. 

15.  Kazarjan V.O. Soderzhanie srednieviekovyh textov "Tolkovania hоranov" / V.O.Kazarjan//. Tezisy 
dokladov Chetvertogo Miezshdunarodnogo simposiuma po Armianskomu isrusstvu. – Yerevan, 1985. – S. 132-134. 

16.  Kanakertsi Z. Hronika / Z.Kanakertsi / Per s arm. Darbinjan-Melikjan M. – М: Nauka, 1969. – 316 s. 
17.  Kisj J. Uchastie Armian v razvitii remiesel vo Lvovie v XV-XVII vekah / J. Kisj // Sbornik materialov 

nauchnoj sessii "Istoricheskie sviazi I druzshba Ukrainskogo i Armianskogo narodov. – Kiev, 1965. – S. 137-139. 
18.  Krivonos N. Armianie v kulturnoj zhyzni Lvovf / N. Krivonos // Sbornik materialov nauchnoj sessii 

"Istoricheskie sviazi I druzshba Ukrainskogo i Armianskogo narodov. – Yerevan, 1961. – S. 132-139. 
19.  Peshtmaldjan M.G. Pamjatniki of the Armenian settlements / M.G. Peshtmaldzhjan. – Yerevan, 1987. – 192 s.  
20.  Tryjarsky E.Iz of istorii ArmianWarshawy / E.Tryjarsky / [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://m-

m.sotcom.ru/4-5/edvard-1.htm 
21.  Cherviakov S.M.Kuljturno-religioznoye samoopredelienie Armian v Krymu / S.M. Cherviakov // Krym 

Hristianskij. – Sevastopolj, 1996. – S. 126-143. 
22.  Chomarjan S.A. Poljskaia encyclopedia / S.A.Chomarjan//"Ayreniki dzajn". – Yerevan, 1972, Octiabrj, 18. – S. 4. 
23.  Arak’elian M. Sixthteenth and Seventeenth Century Armenian Illuminated Manuscripts from Galicia, 

Podillia and Bukovyna / M. Arak’elian// Matetialy miszhnarodnoi naukovoi konferencii "Virmeno-Ukrainsjki istorychni 
zvjazky" (Lviv, 28-31 travnia 2008). – Lviv, 2011, S. 93-111. 

24. Lechicki Cz. Kościół Ormiański w Polsce (zarys historyczny) / Cz. Lechicki. – Lwów, 1928. 
25.  Mucha D., Olszewska M. przy współpracy z M. Hoinka i M.Ołdakowską. Posłaniec Świętego Grzegorza i 

Gregoriana: bibliografia zawartości / D. Mucha, M. Olszewska//ARS ARMENIACA. Sztuka ormiańska ze zbiorów 
polskich i ukraińskich. Katalog Wystawy Muzeum Zamojskie. – Zamoś ć, 2010. – with. 146-150. 

26.  Wystawa zabytków ormiańskich we Lwowe. – Lwów, 1932. 
 
 

UDC 811.161.2’373.7 
 

Demianova Yulia© 
Ph.D. (Philology), 

National Academy of Managerial Staff  
of Culture and Arts 

e-mail: librarian.academy@gmail.com 
 

CURSES AS A UKRAINIAN CULTURAL TRADITION 
 
Curses constitute a significant part of cultural life of the Ukrainian people. This study aims to analyze curses as 

a Ukrainian cultural tradition and trace their roots. The author suggests that all curses can be divided at least in three 
groups: curses which are closely associated with the country’s culture, traditions, customs, history, mythology, 
superstitions and religion; curses that have no specific cultural root; "tricky" curses used for playful purposes. Almost all 
curses are context-dependent. The article argues that the major sociocultural functions of curses are pedagogical or 
didactic, therapeutic and regulative. It is also shown that nowadays curses continue to be used in all spheres of life.  
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Демьянова Юлия Алексеевна, кандидат филологических наук, Национальная академия руководящих 

кадров культуры и искусств 
Злопожелания как украинская культурная традиция 
Злопожелания составляют определенную часть фольклорного наследия украинского народа. Целью 

данного исследования является анализ проклятий как украинской культурной традиции и выявление их истоков. 
Автор предполагает, что все проклятия можно разделить как минимум на три группы: вербальные формулы, ко-
торые очень тесно связаны с культурой, традициями, обычаями, историей, мифологией, суевериями и религией 
украинцев; проклятия, которые не имеют ярко выраженного культурного корня; "шуточные" проклятия, которые 
употребляются в речи для достижения юмористической цели. Значение того или иного проклятия зависит от кон-
текста. В статье утверждается, что основные социокультурные функции проклятий – это педагогическая, или ди-
дактическая, терапевтическая и регулятивная. Также показано, что в настоящее время проклятия продолжают 
активно использоваться во всех сферах жизни.  

Ключевые слова: проклятия, украинский язык, культура, традиции, обычаи. 
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тури і мистецтв 
Лихі побажання як українська культурна традиція 
Прокльони – частина фольклорної спадщини українського народу. Метою даного дослідження є аналіз 

проклять як української культурної традиції та виявлення їх витоків. Автор припускає, що всі прокльони можна 
розділити як мінімум на три групи: вербальні формули, які дуже тісно пов'язані з культурою, традиціями, звичая-
ми, історією, міфологією, забобонами і релігією українців; прокльони, які не мають яскраво вираженого культурно-
го коріння; "жартівливі" прокльони, які вживаються у мові для досягнення гумористичної мети. Значення прокльо-
нів залежить від контексту. У статті стверджується, що основні соціокультурні функції прокльонів – це педагогічна, 
або дидактична, терапевтична і регулятивна. Також показано, що в даний час прокльони продовжують активно 
використовуватися у всіх сферах життя. 
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© Demianova Yu., 2014  



Культурологія  Герчанівська П. Е. 

 110 

The relationship between culture and language has been a subject of great interest among linguists 
for a long time. The first to argue that it is not possible to understand language without knowledge of culture 
was E.Sepir [8, 207]. Further his idea was developed by B.Whorf and is known as the Sapir-Whorf 
hypothesis stating that the way people think is strongly affected by their native languages [5]. D.Hymes 
proposed "ethnography of communication" to describe a new approach to understanding language in use 
which allowed researchers to connect linguistic forms with cultural practices. The scholar argues that 
"speakers of a language in particular communities are able to communicate with each other in a manner 
which is not only correct but also appropriate to the socio-cultural context" [3,125]. More recent studies by 
Duranti [2], Saville-Troike [9], Scheper-Hughes [10] have established a base for sociologists, ethnographers, 
linguists to explore the relationships between culture, thought, and language. In particular, Saville-Troike 
argues that one of the best means by which to gain understanding of one's own "ways of speaking" is to 
compare and contrast these ways with others, a process that can reveal that many of the communicative 
practices assumed to be "natural" or "logical" are in fact as culturally unique and conventional as the 
language code itself [9, 3]. In this study, Ukrainian curse utterances will be discussed as a cultural 
phenomenon to provide useful data for cross-cultural research. We believe that this study will make a 
valuable contribution to the discussion of how the language operates in culture. 

The subject of curses does generate the scholarly interest within philosophy, psychology, neurology, 
linguistics but none of them can present a whole picture to explain why people curse and what factors 
underlie this phenomenon. In particular, Timothy Jay believes that "contemporary theories ignore the 
emotional intensification that curse words produce in language, as well as the issues involved in cursing" [4, 
18]. In his book, the author employs a Neuro-Psycho-Social Theory of cursing that "integrates three broad 
aspects of human behavior: neurological control, psychological restraints, and socio-cultural restrictions" as 
"an act of cursing cannot be understood without considering simultaneously all three of the dimensions 
underlying human behavior"[4, 19]. J.Culpeper and E.Semino focus on the particular use of verbs relating to 
verbal activities in witchcraft narratives in the Early Modern English period and attempt to account for the 
difference between that specialized use of curses and the use that prevails today. The researchers suggest 
that a proper analysis can be achieved by taking the social and contexts into consideration [1]. According to 
L.Pavlovska, who compares the use of blessings and curses in different languages in semantic and 
pragmatic aspects, "pragmatics of verbal formulas of wishes in the structure of ritual discourse is formed 
within a particular ethno-cultural community as sustainable speech patterns characterized by a special 
internal form, associated with stereotypical discourse communicative-pragmatic situation"[13, 106]. Cursing 
and swearing has also been undergone to medical analysis. Thus, R.Stephens and C.Umland argue that, for 
many people, swearing (cursing) provides readily available and effective relief from pain. However, overuse 
of swearing in everyday situations lessens its effectiveness as a short-term intervention to reduce pain [11]. 
The current study aims to analyze cursing as a Ukrainian cultural tradition. The questions to answer are: 

- What are the roots of cursing tradition? 
- Which classifications of curses can be presented?  
- What are the functions of curses in the Ukrainian cultural context? 
Curses are considered a rich source to observe the cultural traditions reflected in the Ukrainian 

language. Cursing mostly exists in spoken language and accompanied by body movements and pitch of 
voice; it also appears in conversations in stories, novels and other narratives. For the purposes of the current 
study all the cursing units have been selected from the collection of Ukrainian proverbs compiled by 
M.Nomys [14]. 

Cursing is an expression of hatred or lost self-control that violently injures the target. According to 
different dictionaries, there is a plenty of definitions for curses. For example, Longman Dictionary of 
Contemporary English defines them as follows: 1. a swear word or words that you say because you are very 
angry; 2. a word or sentence used to ask God or a magical power to do something bad to someone or 
something; 3. something that causes trouble, harm etc. [6]. Based on Merriam Webster Dictionary, this word 
means: 1. a prayer or invocation for harm or injury to come upon one; 2. something that is cursed or 
accursed; 3. evil or misfortune that comes as if in response to imprecation or as retribution; 4. a cause of 
great harm or misfortune [7].  

Cursing as a tradition goes back to ancient times. It has been practiced by a great many cultures. 
For example, in ancient India, Persia, Egypt, Africa and Europe there was a tradition of cursing by using an 
effigy, which is an image or representation of the victim who is intended to be destroyed. Waxed effigies 
were common; also, effigies could be made of clay, wood or stuffed cloth. As the effigy is destroyed, the 
victim is destroyed, too. The ancient Slavs were cosmocentric and revered nature. People believed that their 
life depended on nature and used the word to subordinate nature to their needs. "The word for our ancestors 
had a magical power. With its help, people believed to achieve a lucky hunting, to cause rain, to avert the 
storm, hail and drought, to protect family from evil and misfortune" [12, 204]. Let us consider the following 
examples: 

"Молодик-молодик! в тебе роги золотіі; твоім рогам не стоять, моім зубам не боліть!" [14, 49]. 
"Морозе, морозе, иди куті істи!" [14, 54]. 
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As we can see people addressed forces of nature and natural phenomena to achieve their goals. When 
casting a curse the caster also appeals to nature or some supernatural forces to help him to punish the enemy. 

Originally the aim for curses to be cast was for protection of homes, treasures and sacred places. 
They were usually used when the curser had no other means against the person harming him. Curses 
ranged in their power and effect, from incidental curses to curses that followed a bloodline for generations. 
Some curses could be easily cast by accident or by simply directing bad intentions; the others required 
elaborate rituals and much power to cast. An important factor in the effectiveness of a curse was the caster’s 
belief that curses were inevitably fulfilled.  

Since ancient times, the Ukrainian people were famous for their good manners, dignity, and 
courtesy, it is not in our tradition to use rude or offensive words. People were taught to be careful about 
words they say. Rudeness didn’t comply with the social norms and etiquette of the Ukrainians. These laws 
were established as the essential boundaries of socially accepted behaviour and reflected in folklore. To get 
this idea, compare the following proverbs: 

"Мовчи, язичку, будеш в плотичку" [14, 90].  
"Помовчи, язичку, кашки дам" [14, 90].  
"Держи язик за зубами" [14, 90].  
"Мовчи, глуха, менше гріха" [14, 90].  
"Хто мовчить, то лиха ся збуде" [14, 91].  
"Млин меле, мука буде; язик меле, біда буде" [14, 91].  
"Що собі не мило, и людям не зич" [14, 138].  
That is why curses were uttered only when other means didn’t work. 
In our study, curses can be classified into the following groups:  
- curses which are closely associated with the country’s culture, traditions, customs, history, 

mythology, superstitions and religion;  
- curses that have no specific cultural root – universal curses that are understood by both native and 

non-native speakers; 
- "tricky" curses used for playful purposes. 
The first group is represented by the curses that are meaningful for the Ukrainian speaker and 

cannot be explained without the same cultural background. Through these curses, the curser appeals to 
God, forces of nature, mythological creatures and asks them to cause some trouble to a hearer. They do not 
have full equivalents in other languages; most of them are highly metaphorical and idiomatic. 

1) "Щоб ти зозулі не чув!" [14, 77]. 
2) "Щоб тебе Чорний бог убив!" [14, 193]. 
3) "Хай тебе візьмуть ті, що купами трусять!" [14, 193]. 
4) "Бодай тебе той знав був, що трясе очеретами!" [14, 193]. 
5) "Щоб ти скрізь сонце пройшов!" [14, 191]. 
6) "Щоб не діждав ні Петра, ні Павла, ні дрібних святків!" [14, 194]. 
7) "Бодай тебе не минула Вересоцька гребля!" [14, 191]. 
8) "Щоб на тебе причина вдарила!" [14, 192]. 
9) "Бодай тебе грець вимивав!" [14, 192]. 
10) "О, щоб твою кість викидало з того світа!" [14, 195. 
The second group is represented by the Ukrainian curses that are universal and have no specific 

cultural root for them. People whose cultural backgrounds vary from each other can easily understand them. 
Issues of death, misfortune, destruction can be seen in almost all curses.  

Some examples are given below.  
1) "Щоб тобі на світі добра не було!" [14, 191]. 
2) "Щоб тебе Біг покарав!" [14, 191]. 
3) "Нужда б тя побила!" [14, 191]. 
4) "Щоб тебе не минули катівські руки!" [14, 191]. 
5) "Бодай же кінець ваш був нудний та гіpкий [14, 191]. 
6) "Щоб ти лопнув!" [14, 194]. 
7) "Сто бісів твоі матері!" [14, 194]. 
8) "Нехай твій батько сказицця!" [14, 193]. 
9) "Чорт би вбив твого батька!" [14, 193]. 
10) "Най го злидні побьють!" [14, 191]. 
The third group include "tricky" curses. Some Ukrainian curses are not necessarily abusive or 

aggressive. They can be humourous and playful. These tricky expressions reflect the witty thinking of people 
when using language. In such utterances, "the curser" wishes either good or harmless things. In most of 
them the addressee’s mother or father is mentioned. 

Let us consider the following examples: 
1) "Щоб тебе добра година знала!" [14, 175]. 
2) "А щоб тебе муха вбрикнула!" [14, 175]. 
3) "А щоб тобі копа літ!" [14, 175]. 
4) "А, матері твоїй – индик печений!" [14, 176]. 
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5) "А, матері твоій книш!" [14, 176]. 
6) "Матері твоій – сто карбованців!" [14, 176]. 
7) "Батькові твоєму – добро!" [14, 176]. 
8) "А щоб ти під вінцем стала!" [14, 176]. 
9) "А, батькові твоєму жито родило!" [14, 176]. 
10) "Батьку твоєму хліб житній!" [14, 176]. 
We suggest that the major sociocultural functions of curses are pedagogical or didactic, therapeutic 

(help to manage conflict and release emotions) and regulative. Ukrainian curses signal moral values and 
exhort common behavior; they are based people’s experience and social values. As a communicative 
strategy curses serve a plenty of social functions: to argue, to moralize, to criticise, to instruct, to advise, to 
warn, and to teach. Curses can perform different functions and depend on the context and the 
communicative setting they are said. Nowadays curses are not dead, they haven’t lost their popularity and 
continue to be used in every domain of life as an effective tool of expressing various intentions. They make 
the language more vivid and powerful and enrich our communication. In this function, curses are used as a 
developed tradition to demonstrate such negative emotional responses as anger, rage, irritation, indignation, etc.  

Most Ukrainian curses are very creative and employ figurative language to enlarge their effect. To 
prove this statement one can read an extract from M.Fishbein’s poem "Prokliony": 

Хай стануть подвір’я й квітучі долини 
Смердючими купами жовтої глини. 
І ваші фортеці, і ваші оселі 
Нехай захлинуться в болотній пустелі. 
Хай висохне море, хай висохнуть ріки, 
Хай сонце, мов свічка, погасне навіки. 
Хай овид розтане, хай згарище чорне, 
Шурхочучи, ваші дороги огорне. 
Хай злива покине цей обшир назавше, 
Хай вітер сконає, на землю упавши [15]. 
As this example shows in the Ukrainian culture people tend to curse by all that is highly valued in 

their sociocultural system of values. 
In conclusion, curses constitute a significant part of cultural life of the Ukrainian people. They can be 

divided at least in three groups: curses which are closely associated with the country’s culture, traditions, 
customs, history, mythology, superstitions and religion; curses that have no specific cultural root; "tricky" 
curses used for playful purposes. Almost all curses are context-dependent. The major functions serve to 
argue, to moralize, to criticise, to instruct, to advise, to warn, and to teach. Nowadays curses haven’t lost 
their well-established popularity and continue to be used in all spheres of life. We believe that further 
research in this area will contribute to better understanding the relationship between the Ukrainian language 
and the way the Ukrainian think. 
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П.О.КУЛІШ ПРО МІЖКОНФЕСІЙНІ СТОСУНКИ 

 
У статті на основі дослідження наукових праць П. Куліша висвітлюються міжконфесійні проблеми, що да-

ло змогу автору дійти таких висновків: релігійні чинники стали підґрунтям всіх конфліктів, які мали місце в історії 
польського і українського народів XIV-XVII ст. Зокрема, політика польських королів, здача своїх позицій правосла-
вної церкви після падіння Царгорода, тобто Візантії, гальмування розвитку православної церкви в Україні низьким 
рівнем освіти, падіння в руїну руської церкви. П. Куліш показує роль і місце братських шкіл в Україні у справі роз-
гортання захисту української культури та освіти, у протистоянні ідеології домініканських та єзуїтських шкіл. 

Ключові слова: міжконфесійні стосунки, православне віросповідання, католицизм, Брестська унія, релігій-
не поневолення, культура, освіта, Магдебурзьке право, братські школи, православна метрополія. 

 
Вовкун Святослав Васильевич, соискатель Национальной академии руководящих кадров культуры 

и искусств 
П. А. Кулиш о межконфессиональных отношениях 
В статье на основе исследования научных трудов П. Кулиша освещаются межконфессиональные про-

блемы, что позволяет сделать следующие выводы: религиозные факторы стали основой всех конфликтов, кото-
рые имели место в истории польского и украинского народов XIV-XVII вв. В частности, политика польских коро-
лей, сдача своих позиций православной церковью после падения Царьграда, т.е. Византии, торможение 
развития православной церкви в Украине низким уровнем образования, падения в руину русской церкви. П. Ку-
лиш показывает роль и место братских школ в Украине в деле развертывания защиты украинской культуры и 
образования, в противостоянии идеологии доминиканских и иезуитских школ. 

Ключевые слова: межконфессиональные отношения, православное вероисповедание, католицизм, Бре-
стская уния, религиозное порабощение, культура, образование, Магдебургское право, братские школы, право-
славная метрополия. 

 
Vovkun Sviatoslav, postgraduate student, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
P.Kulish on Interfaith relations 
The article is based on a study of scientific papers Kulish highlights interfaith issues, which enables to reach the 

following conclusions: that religious factors as the basis of all the conflicts that have occurred in the history of Polish and 
Ukrainian peoples XIV-XVII centuries. Particular policy of the Polish kings, surrender their positions Orthodox Church 
after the fall of Constantinople, Byzantium ie, inhibition of the Orthodox Church in Ukraine, low education, fall into ruin 
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Ruthenian Church. Kulish shows the role and place of communal schools in Ukraine in case of deployment of the 
protection of Ukrainian culture and education, in opposition to the ideology of Dominican and Jesuit schools. 

P. Kulish considerable space devoted to research of interfaith relations in Ukraine, Lithuania and Poland in the 
fourteenth and seventeenth centuries. In particular, he believed that union with Lithuania, Ukraine held on a mutually 
beneficial basis and was due to the need to tackle Ukrainian and Lithuanian nations of the Tatar-Mongol oppression. 

P. Kulish argued that pagan Lithuanians borrowed from the Ukrainian Orthodox Christian religion, and between 
the two nations for some time there was no inter-faith issues. 

P. Kulish notes that the peaceful development of interfaith relations among the three nations mentioned above ended 
after the marriage of Queen Yadvyhy Polish and Lithuanian king Jagiello her, that after the so-called Krevsk Union (1385). 

P. Kulish tracking process attack on Catholic orthodoxy. Talented Ukrainian gentry of the Orthodox faith, he 
argued, either in Ukraine or Lithuania or Poland are not claimed to senior positions and bureaucratic space for 
government agencies, Orthodox young men were forbidden to marry a Catholic. 

Research scientific papers Kulish, which highlights interfaith issues, allows to reach such conclusions. 
First, P. Kulish somewhat erroneously asserts that most interfaith problems destroyed trusting relationship 

between the Ukrainian and Polish, has created spiritual enmity between them, opened the way for the power gap 
previously established cultural and inter-ethnic relations. That is, the researcher believed that it was religious sources as 
the basis of all the conflicts that have occurred in the history of Polish and Ukrainian peoples of the fourteenth and 
seventeenth centuries. 

Second, inter-confessional relations policies exacerbated the Polish kings, who used the power and authority of the 
Catholic Church in the struggle for the seizure of the Ukrainian lands and the establishment of regional absolute power. 

Thirdly, the Ukrainian Orthodox Church without government support, especially after the fall of Byzantium lost 
international credibility, in a short time it was deposited in theory people are not prepared to defend their ideology, 
selfish, prone to drunkenness, non-authoritative among the masses. That is, according to P. Kulish, was based on the 
fact that the Ukrainian Orthodox Church in the fight against Catholicism became to take the position. 

Fourthly, according to P. Kulish, the development of the Orthodox Church in Ukraine hindered widespread 
illiteracy and poor educational process. 

Fifthly, the above-mentioned circumstances, stresses Kulish, prepared to fall into ruin Ruthenian Church and 
wild Russian society. He believes that salvation came from the introduction of Ukrainian cities (Kyiv, Lviv, etc.). 
Magdeburg Law, which the XV century. taught artisans citizens to join in craft shops, and people of the Orthodox faith – 
the church fraternity. 

Sixthly, Kulish shows the role and place of communal schools in Ukraine in case of deployment of the protection 
of Ukrainian culture and education, in opposition to the ideology of Dominican and Jesuit schools. 

Keywords: relations between religions, Orthodoxy, Catholicism, Brest union, religious oppression, culture, 
education, Mahdeburhske law, fraternal schools, Orthodox metropolitan. 

 
П. Куліш значне місце приділяв дослідженню міжконфесійних стосунків в Україні, Литві та 

Польщі у ХІV-ХVІІ ст. Зокрема, він вважав, що об’єднання України з Литвою відбулося на взаємовигід-
ній основі і було зумовлене необхідністю боротьби українського та литовського народів з татаро-
монгольським поневоленням. Власне, підкреслює він, литовського князя запросило на українські землі 
місцеве населення. У творі "Україна" дослідник цей історичний момент зображує так: 

"– Ой, князю, кажуть, князю Гедимине! Багато ти земель і кріпких городів звойовав, багато собі 
слави і честі достав, але не було б тобі лучшої слави, не було б вищої честі, якби тобі біг допоміг дре-
внюю і преславную Руськую землю Україну з-під кормиги татарської слобонити і до свого сильного 
княжества Литовського приручити... Послухав князь Гедимин, пораховав мудрою головою. І зараз зве-
лів у труби трубити, військо збирати, вози і уюки риштовати, в поход виступати: Одже, ідуть вони не 
день, не два, не три не чотири, і зострілись над р.Ірп[інь] з татарами. А у татарви багацько було і хрис-
тиянського люду, неволею узброєного против Гедимина. Стали биться тяжко, аж земля стогнала, річка 
Ірпень гула меж крутими берегами, і самі дерева от жалості до землі приклонялись. А наші, що були з Ге-
димином, і крикнули тому люду християнському, що неволею примушен був іти з татарськими стягами. 

– Ей, братці, кажуть, братці! Охота ж вам дорогу нам заступати, погану татарву собою підпира-
ти! Ми з литвинами йдемо не для того, щоб правосл[авні] церкви руйнувати або ваше добро грабова-
ти, а хочемо ми погану татарву з землі християнської прогнати, тяжке ярмо з вашої шиї зложити, волю 
і свободу люду божому православному дати... . Як тільки почули наші таке слово, то зараз покинули 
погану татарву собою підпирати, а стали її кругом оступати, своїм рідним браттям православним хрис-
тиянам і литвинам помочі додавати, прокляту татарву і баскаків у пень рубати. Тоді й сталася велика 
вікторія над татарами на річці Ірпені, тоді й сталась велика радость люду православному по всій Україні. 
Зараз до Києва з Гедимином князем рушали, у святую Софію вступали, богові молились, спасителю хрес-
тились, поклони до землі клали. А потім князя Гедимина старшим над всією Україною обирали, ключі йому 
од казни і клейнодів отдавали, порядок і розправу поставить на Вкраїні прохали. То великий князь литов-
ський Гедимин мудрою головою пораховав, ключі од казни і од клейнодів брав, казну і клейноди одмикав, 
золоту гривню на цепі і палицю судовую з казни виймав, Миндовга князя Голшанського до себе підзивав, 
йому гривню на шию возлагав, палицю судовую у руки давав, словами промовляв: 

От же тобі, Миндовже, гривня золота і палиця судовая з сребра! Будь ти князем і господином 
над всією Україною, будь моїм намісником в преславнім граді Києві, порядок на Вкраїні, суд і розправу 
удержуй, віру християнську шануй. І вже каже, з сього часу нехай на віки вічниї народ український буде 
під одною державою з народом литовським, як рівний з рівними і вольний з вольними... . Так і сталось 
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Миндовг князь знову поставив суди і городськії, і земськії. Знову поставив войти і бурмистри, райці і 
лавники. Дай же боже, люди промовляли, послі сього великого діла, щасливо проживати, хліба солі 
вживати, слави і честі народу українському достати" [1, 68-66]. 

П. Куліш стверджував, що язичники-литвини запозичили в українців християнське православне 
віросповідання і між цими двома народами певний час не було міжконфесійних проблем. 

У працях "Хмельнищина", "История воссоєдинения Руси", "Отпадєние Малороссии от Польши" 
та інших П. Куліш зауважує, що мирний розвиток міжконфесійних стосунків між згаданими вище трьо-
ма народами закінчився після шлюбу польської королеви Ядвиги і її литовського короля Ягайла, тобто 
після так званої Кревської унії (1385 р.). "Ягайло, зробившися Польскимъ королемъ и назвавшись уже 
Владиславомъ Другимъ, – писав історик у праці "Хмельнищина", – забравъ изъ собою зъ Кракова-
столиці бискупів и попівъ Латинськихъ, притягъ великим обозом додому, у Литву, та й поперехрищу-
вавъ, кого знайшовъ, у католицтво. Хотіли латинські попи й нашу Русь-Українцівъ у свою віру хрести-
ти, такъ наши супротивились, що вони вже й так Християни, а послухають изъ своіми попами патриа-
рха въ Царіграді. Того жъ то й не хотіли католики, шобъ вони до Царіграду, а щобъ до Риму тягнули и 
папу послухали и папі роківщину у Римъ подавали. Отъ и намовили нового короля свого Владислава 
Ягайла, щобъ ту литовську та й украінську Русь своіми новими королівськими законами притиснув" [2, 
17]. Розвиваючи цю думку, П. Куліш відслідковує процес наступу католицизму на православ’я. Тала-
новитих українських шляхтичів православного віросповідання, стверджував він, ні в Україні, ні в Литві, 
ні в Польщі не затверджували на керівні посади та чиновницькі місця в державних установах, право-
славним юнакам забороняли одружуватися з католичками. "Було й таке, – пише історик в "Хмельни-
щині", – що силоміць католики наші церкви замикали, або й грабили, людей побивали, дворян за гре-
цьку віру по темницях держали" [2, 18]. 

Дослідження наукових праць П. Куліша, у яких висвітлюються міжконфесійні проблеми, дає 
змогу дійти таких висновків. По-перше, П. Куліш дещо помилково стверджує, що здебільшого міжкон-
фесійні проблеми зруйнували довірливі взаємовідносини між українцями та поляками, породили духо-
вну ворожнечу між ними, відкрили дорогу для силового розриву усталених раніше культурних та між-
національних стосунків. Тобто дослідник вважав, що саме релігійні чинники створили підґрунтя всіх 
конфліктів, які мали місце в історії польського і українського народів ХІV-ХVІІ ст. Йому уявлялося, що 
лише конфлікт католицизму з православ’ям виплекав відпадіння України від Польщі й проклав дорогу 
до возз’єднання одновірців-росіян та українців. Варто відзначити, що подібну думку сповідували й 
члени таємної політичної організації в Україні – Кирило-Мефодіївського товариства, зауважуючи, що 
запровадження в Україні церковної Брестської унії (1596) було вищим щаблем соціального, націона-
льного та релігійного поневолення українського народу. Ця думка знайшла своє яскраве відображення 
в політичній програмі Товариства – "Книгах буття", в якій зазначалося, що за допомогою унії польська 
шляхта хотіла "зробити з народу дерево або камінь.., а все це для того, щоб народ загубив навіть по-
стать людську і тоді зручніше можна його гнобити". Кирило-мефодіївці також зауважували, що унія 
запроваджувалася не тільки в інтересах польських королів та польських феодалів, а й в інтересах де-
якої частини українського панства та духовенства, оскільки її прийняття відривало українській шляхті 
дорогу до рівних із польськими магнатами прав та зміцнення влади над селянами. 

По-друге, міжконфесійні відносини загострила політика польських королів, які, починаючи від 
Казимира IV, одержали "право призначати на єпіскопства та на нижчі церковні посади" осіб, яким вони 
довіряли і які вірно їм служили. "Король привласнив право... роздавати церковні землі і призначати на 
церковні посади, визначати, які хто повинен посідати місця, затверджувати і висвячувати духовні су-
ди... . Ці права закріпили за собою й наступні королі..." [3, 191]. Іншими словами, королі використали 
силу і авторитет католицької церкви у боротьбі за захоплення українських земель та встановлення у 
цьому регіоні необмеженої влади. 

По-третє, православна церква стала здавати свої позиції "після падіння Царгорода, тобто Ві-
зантії". Дуже швидко "грецьке духовенство опустилося до простої обрядності... Грамотність обмежи-
лась майже всюди умінням читати релігійні книжки... Латинські прелати замахнулись на руське церко-
вне майно" [3, 197]. Тобто, українська православна церква без державної підтримки, особливо після 
падіння Візантії, втратила міжнародний авторитет, за короткий час її осіли люди теоретично не підго-
товлені до захисту своєї ідеології, корисливі, схильні до п’янства, неавторитетні в середовищі народ-
них мас. Саме це, як стверджує П. Куліш, було в основі того, що українська православна церква у бо-
ротьбі з католицизмом стала здавати позиції [3, 199]. 

По-четверте, на думку П. Куліша, розвиток православної церкви в Україні гальмували повсюд-
на неписьменність та низький рівень навчального процесу. Освіта в Україні до XVI ст., за його переко-
наннями, "перебувала незрівнянно нижче польського рівня". До цього часу цей край був "настільки 
неосвічений, що, за свідченням Стрийківського, знатні литвини та русини для канцелярських послуг 
відшукували собі людей із Московського царства". П. Куліш щиро вітав появу відомого книгодрукаря Іва-
на Федорова в м. Острозі 1580 р. і "вихід у світ його церковної біблії – першого, надзвичайно важливого 
кроку до перемоги над примітивним невіглаством нижчих прошарків нашого суспільства" [3, 203]. 

По-п’яте, згадані вище обставини, підкреслює П. Куліш, підготовили падіння в руїну руської це-
ркви та дикорослого руського суспільства. На його думку, спасіння прийшло від запровадження в укра-
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їнських містах (Києві, Львові та ін.) Магдебурзького права, яке з XV ст. навчило ремісників-городян 
об’єднуватися у ремісничі цехи, а людей православного віросповідання – у церковні братства. "Магде-
бурзьке право... спочатку запроваджувалося на Русі тупо, але потім набуло великого авторитету. Ра-
зом з ним набувала розмаху і діяльність братств, проти яких Сигізмунд-Август дозволив запровадити 
на теренах Польщі орден єзуїтів" [3, 227, 232], якому судилося взяти на себе основну функцію комп-
рометації православ’я, закриття його церковних установ тощо. Єзуїти, латиняни "правильними апро-
шами підступили до руської церкви, оточили її своїми редутами, своїми траншеями і, маючи за собою 
все повноправне на Русі, терпеливо чекали торжества свого. Болеслав Хоробрий зі всім військом сво-
їм... не був таким небезпечним для киян, як ці беззбройні і очевидно "безобідні" гості" [4, 317]. 

По-шосте, П. Куліш показує роль і місце братських шкіл в Україні у справі розгортання захисту 
української культури та освіти, у протистоянні ідеології домініканських та єзуїтських шкіл. Зокрема, він 
шанував діяльність братського училища при Богоявленській церкві (заснована 1588 р.), схиляв голову 
перед вчинком Ганни Степанівни Гулевичевої, яка 1615 р. передала згаданій школі "спадкові землі і 
які були захищені дворянськими правами і вольностями, під школу дітей як дворянських, так і міських, 
і, зверх того, під готель для духовних подорожників, прихильників православної віри" [4, 335]. Шкоду-
вав П. Куліш, що тодішня українська заможна частина населення віддавала своїх дітей до елітних на-
вчальних закладів, "в яких викладання велося на шляхетній польській мові", водночас "братські школи 
заповнювалися дітьми, яких не було кому утримувати і які жили при школах" [4, 317-318] і потребували 
досвідчених вчителів. 

По-сьоме, підсумовуючи різні відомості, П. Куліш дійшов висновку, що у ХІV-ХVІІ ст. "два табо-
ри духовних людей, православного і католицького, вступили у боротьбу не на життя, а на смерть по-
серед пасивного дворянства, слабонавченого сільського духовенства, залежних від панів мас посе-
лян, серед міст, які зберегли видимість автономії і слабоорганізованої козацької вольниці" [4, 333]. В 
основі цих таборів, на думку дослідника, була невтомна духовна та патріотична діяльність православ-
них церков та монастирів, людей, подібних П. Сагайдачному, Г. Гулевичевій, І. Купинському, В. Остро-
зькому, Г. Ходкевичу, А. Чорторийському та ін. 

Зокрема, П. Куліш схвалював діяльність П. Сагайдачного щодо відновлення у Києві правосла-
вної метрополії, перед якою спасували навіть єзуїти. Він часто повторював, що в особі гетьмана Укра-
їна мала справжнього вождя Запорізького Війська. Він зумів зібрати туди найкращі сили українського 
народу і "підготував майбутніх представників народного права для прийдешньої боротьби з правом 
польським" [4, 378, 380-381]. П. Куліш також високо цінував П. Конашевича-Сагайдачного за його дип-
ломатичну і військову геніальність, за те, що гетьман примушував польських панів, ігноруючи сеймові 
декрети проти Запорізького Війська, просити у нього спасіння під Москвою 1618 р. та під Хотином 1621 
р. Дослідник з великою повагою неодноразово підкреслював, що П. Конашевич-Сагайдачний "умів 
управляти хаотичною масою", що він, "як захисник України і Польщі", не йшов у ніяке порівняння з "ге-
роєм руїни Хмельницьким". П. Куліш вважав, що гетьман не тільки "створив козацьку силу, підняв її із 
занепаду у грізний для України час", а й "підготував злиття Південної Русі з Північною" [4, 385]. На йо-
го думку, П. Конашевич-Сагайдачний і Київський митрополит Іов Борецький, дві потужні в історії Укра-
їни постаті виконали відповідальну історичну місію – обопільно підготували ґрунт для зближення Ма-
лої Русі з Великою. П. Сагайдачний робив це, "опираючись на козацьку силу", І. Борецький – "на 
можливості православної церкви" [4, 365]. 
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ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ЯК ОДНА З ОЗНАК СУЧАСНОГО  
МЕРЕЖЕВОГО МИСТЕЦТВА КІБЕРКУЛЬТУРИ 

 
У статті аналізуються основні характеристики інтерактивності як ознаки сучасного мережевого мистецт-

ва, становлення якого відбувається в умовах кіберкультури, за якої реципієнти можуть брати участь у творенні її 
зразків. Констатується, що основною ознакою інтерактивності сучасного мистецтва є вихід у реальність і створен-
ня мереж, які об’єднують людей. 

Ключові слова: мистецтво, інтерактивність, віртуальна реальність, кіберкультура, реципієнт. 
 
Гончаров Владислав Викторович, соискатель Национальной академии руководящих кадров культу-

ры и искусств 
Интерактивность как один из признаков современного сетевого искусства киберкультуры 
В статье анализируются основные характеристики интерактивности как признака современного сетевого 

искусства, становление которого происходит в условиях киберкультуры, при которой реципиенты могут участво-
вать в создании ее образцов. Констатируется, что основным признаком интерактивности современного искусства 
есть выход в реальность и создание сетей, которые объединяют людей.  

Ключевые слова: искусство, интерактивность, виртуальная реальность, киберкультура, реципиент. 
 
Honcharov Vladyslav, postgraduate student, National Academy Managerial Staff of Culture and Arts 
Interactivity as the main Ph.D. candidate, National Academy Managerial Staff of Culture and Arts feature of 

contemporary network art cyberculture 
Important in the context of studies of modern innovations in the arts seems protovirtual analysis of reality, which 

include all forms and elements of virtuality that occur naturally or deliberately created by artists from or with the use of 
modern electronic technology. The main feature of art protovirtual reality is interactivity.  

For protovirtual reality characterized by the inclusion of computer special effects, computer graphics into the 
fabric of traditional artistic works of art. The major features of contemporary art shaped by technology is interactive, 
involving: – the possibility for the viewer to contact the artist and even participate actively in his work; – Creation of new 
artistic means; – Digital elite (often network and media) art.  

Interactivity as a way to actively influence the recipient in virtual reality mode specific time of its formation and 
perception makes it possible to "combine artistic image that traditionally formed in the psyche of the subject, with more or less 
active influence on one art object that transforms its material and thus corrects and artistic image. Speaking of interactivity as 
the most important characteristic of virtual reality, which implies an active bidirectional interaction with the built environment, it is 
worth noting that this feature distinguishes it from most traditional genres of art, which to some extent also a specific technology 
creation and broadcast of illusory worlds. The trend towards interactivity is particularly noticeable in contemporary art, in which 
simplicity of execution, intentional departure from skill (skill in the traditional sense) suggests the richness of meaning by the 
viewer or listener, as this trend is typical for modern improvised music, and contemporary visual art.  

The so-called interactive art has no single, clear-cut beginning of its appearance.  
Proponents of interactive art tend to think of innovative multimedia conversion as a new cyber-culture that could 

give rise to a completely new form of art in which an infinite number of recipients will be able to participate as equals in 
the creation of works of art.  

So it's safe to say that interactivity is now becoming the most important and typical feature of postmodern 
culture. Today interactive is any kind of multimedia creation, in which recipients or undefined number of users are able to 
participate actively in the process of artistic creation and in its sole discretion to alter the pace of the process and the final 
version of the proposed product.  

It is noted that the art network are no longer restricted to interactive online projects, it turns into reality, creating 
networks that connect people, create new horizontal communication – from person to person, avoiding propaganda 
machine media.  

In general, the use of digital computer technology determined the change of epochs in art, which has become 
one of the most interactive-oriented by its history. The characteristic features of the new era, given the above, will further 
the mutual integration of different kinds of art, and art and advanced scientific achievements, as well as the development 
of multisensor arts and art variable reality. 

Keywords: art, interactivity, virtual reality, cyberculture, recipient. 
 
Як ми зазначали у попередніх публікаціях, сучасні науковці, зокрема російські В. Бичков і 

Н. Маньковська класифікують усю сферу віртуальності, так чи інакше пов’язану з мистецтвом, за п’яти 
розрядами: 1) природна віртуальність; 2) мистецтво як віртуальна реальність; 3) паравіртуальна реа-
льність; 4) протовіртуальна реальність; 5) віртуальна реальність [1]. 

Важливим у контексті досліджень сучасних новацій у сфері мистецтва, на нашу думку, уявляєть-
ся аналіз саме протовіртуальної реальності, до якої автори відносять усі форми й елементи віртуально-
сті, що природно виникають або свідомо створюються митцями на основі або із застосуванням сучасної 
електронної техніки. Так, російські дослідники виокремлюють три класи віртуальних творчих пошуків:  

                                                 
© Гончаров В. В., 2014 



Культурологія  Герчанівська П. Е. 

 118 

а) включення елементів віртуальної реальності в найбільш сприйнятливі для неї "просунуті" 
види "технічних" (що виникли на технічній основі) мистецтв, у результаті чого виникають початкові фо-
рми художньо-естетичної віртуальної реальності (відео- і комп’ютерні інсталяції, комп’ютерні спецефе-
кти в кіно, відеокліпи, TV-реклама тощо);  

б) створення на основі елементів віртуальної реальності артефактів масової культури і при-
кладних продуктів, що містять ознаки художності (комп’ютерні ігри, відео-комп’ютерні атракціони, ла-
зерно-електронні шоу, комп’ютерні тренажери, інша утилітарна комп’ютерна віртуальність);  

в) виникнення арт-практик усередині мережі, що транслюють й адаптують до роботи інтернету 
традиційні арт-форми (гіпертекст, мережева література, віртуальні виставки, музеї, подорожі 
пам’ятками мистецтва тощо), і появу принципово нових мережевих арт-проектів (net-арт, трансмузика, 
комп’ютерні об’єкти та інсталяції, мережевий енвайронмент тощо), розрахованих виключно на аудіові-
зуальне сприйняття без сенсорного підключення реципієнта до мережі [1].  

Основною особливістю мистецтва протовіртуальної реальності є інтерактивність.  
Як зрозуміло із наведеної класифікації різновидів протовіртуальної реальності, основні прийо-

ми і аспекти її реалізації у мистецтві можна вважати перспективним напрямом не лише теоретичних, а 
й практичних пошуків, оскільки, можливо, саме їй найбільшу увагу приділятимуть митці майбутнього. 
Саме це й актуалізує наше дослідження, метою якого є аналіз протовіртуальності у сучасному мисте-
цтві, зокрема у контексті інтерактивності. 

Відтак, для протовіртуальної реальності характерне включення комп’ютерних спецефектів, 
комп’ютерної графіки в тканину художніх творів традиційного мистецтва. При цьому основними ознаками 
сучасного мистецтва, що сформувався під впливом технологій, є інтерактивність, що передбачає:  

- можливість для глядача контактувати з художником і навіть брати активну участь у його творчості; 
- створення нових художніх засобів;  
- елітарність цифрового (найчастіше мережевого та медіа) мистецтва.  
Інтерактивність як спосіб активного впливу реципієнта на віртуальну реальність у режимі конкре-

тного часу її становлення і сприйняття дає можливість "поєднати художній образ, що традиційно форму-
ється в психіці суб’єкта, з більш-менш активним впливом на сам художній об’єкт, який матеріально 
трансформує його і тим самим коригує й художній образ. Герменевтична множинність суто духовних ін-
терпретацій змінюється мультивзаємодією, діалог – не тільки вербальним і візуальним, а й чуттєвим, 
поведінковим полілогом реципієнта з твором, що сприймається, на зразок комунікації користувача з 
комп’ютером. У новітніх мистецьких акціях ролі художника та публіки змішуються, мережеві способи пе-
редачі інформації зміщують традиційні просторово-часові орієнтири. Обмеження, пов’язані з простором і 
часом, зводяться до віртуального нуля. Реципієнт перетворюється із спостерігача на співтворця, що 
впливає якщо не на становлення, то на розвиток і модифікацію твору мистецтва. Судження про твір як 
відкриту систему втрачають свій фігуральний сенс" [1], – наголошують російські дослідники.  

Говорячи про інтерактивність як про найважливішу характеристику віртуальної реальності, що 
припускає активну двоспрямовану взаємодію зі штучним середовищем, варто зазначити, що саме ця 
властивість відрізняє її від більшості традиційних жанрів мистецтва, які певною мірою також є специ-
фічною технікою створення й трансляції ілюзорних світів. "Якщо для традиційної західноєвропейської 
культури був характерний поділ на активного митця, котрий творить, і пасивного споживача художньо-
го продукту (тобто акт сприйняття культурних смислів у рамках мистецтва залишався до останнього ча-
су монологічним, а взаємодія – односпрямованою), то в сучасному мистецтві можна спостерігати пере-
творення глядача, читача, слухача на співтворця, що впливає на створення мистецького проекту й 
випробовує при цьому ефект зворотного зв’язку" [3, 9], – констатує українська дослідниця О. Оленіна. 

Тенденція до інтерактивності особливо помітна в сучасному мистецтві, в якому простота вико-
нання, навмисний відхід від майстерності (майстерності в традиційному сенсі) припускає багатство 
смислів з боку глядача чи слухача, оскільки така тенденція характерна і для сучасної імпровізаційної 
музики, і для сучасного візуального мистецтва.  

Так зване інтерактивне мистецтво не має єдиного, чітко окресленого початку свого виникнен-
ня. Можливо, саме тому дослідники, які намагаються підсумувати його фундаментальні ознаки і сфо-
рмулювати визначення, часто наштовхуються на проблему надто великої кількості і різноманіття 
явищ, які характеризують цей феномен.  

"Активну ротацію" цього терміна, принаймні в мистецтвознавчих колах, англійський дослідник і 
теоретик мистецтва, один з піонерів європейських кібернетичних тенденцій у сучасному мистецтві Р. 
Ескотт відносить до 1989 р., коли журнал "Kunstforum" і фестиваль "Ars Electronica" зробили перший 
крок на шляху цього осмислення нового художнього напряму, і, як виявилося пізніше, "остаточно і 
безповоротно ввели його в канони західного мистецтва" [4]. Саме Р. Ескотт у праці "Біхевіористське 
мистецтво і кібернетичне бачення" запропонував Матрицю кібернетичного мистецтва, розглядаючи 
глобальні засоби зв'язку як необхідну умову для розвитку мистецтва в міру того, як "воно ставало все 
більш мінливим і трансформованим і все більше ґрунтувалося на обробці даних" [4]. 

Прихильники інтерактивного мистецтва схильні сприймати інноваційні перетворення мульти-
медіа як певну нову кіберкультуру, здатну породити абсолютно нові форми мистецтва, в яких нескін-
ченна кількість реципієнтів зможе брати участь на рівних у створенні творів мистецтва. Однак варто 
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відзначити, що, по суті, будь-який продукт мистецтва, починаючи від наскального живопису, певною 
мірою стає інтерактивним, як тільки він стає надбанням широких верств суспільства. Вплив на маси й 
оцінювання ними будь-якого твору є актом інтерактивної участі, оскільки сприйняття однієї людини 
або точка зору групи людей є безпосередньою їх участю у результаті творчості. 

Наприклад, у театрі будь-яке прочитання режисером твору при постановці є інтеракцією, так само 
як і втілення ролі актором, не кажучи вже про різні способи, часто імпровізаційні, залучення глядача до 
участі у виставі. Аналогічні явища простежуються й у музичній культурі. Так, спроби вдосконалити форте-
піано призвели до прийомів написання музики із запропонованим композитором приблизним звукорядом, 
зображеним замість нот у вигляді діаграм, що дає змогу виконавцю на свій розсуд у межах розставлених 
знаків і навігацій самостійно брати участь у творчому процесі. Подібних прикладів інтерактивної участі є 
багато в усіх сферах мистецтва. Найважливіше, що ця участь все ж таки має (або повинна мати) обмежені 
творцем кордони, які дають змогу не змінювати і не спотворювати основну ідею і задум.  

Отже, можна з упевненістю констатувати, що інтерактивність нині стає найбільш важливою і 
типовою ознакою постмодерністської культури. Сьогодні інтерактивним є будь-який вид мультимедій-
ної творчості, в якій реципієнт або невизначена кількість користувачів отримують можливість брати 
активну участь у процесі мистецького творення і видозмінювати на свій розсуд як і перебіг самого 
процесу, так і кінцевий варіант запропонованого продукту. 

Та все ж праці з кіберкультури почасти, як стверджує польський теоретик мистецтва Р. Клус-
зінськи, "відображають тенденцію підкреслювати (навіть із перебільшенням) усі ті якості нових явищ у 
мистецтві, які суперечать усталеним естетичним канонам або спростовують їх. Автори цих публікацій 
так намагаються уникнути ігнорування або недооцінювання нового погляду на майбутні характеристи-
ки художньої культури" [2]. Найбільш важливим моментом цих праць, на думку автора, є положення 
про те, що "мистецтво кіберкультури пориває з ідеєю репрезентації. Це мистецтво в своїй основі ін-
терактивне, і ні його стан, ні статус у культурі не можуть бути зафіксовані або точно визначені, оскіль-
ки воно являє собою постійний і нескінченний процес становлення і трансформації" [2]. І далі: "Ця ре-
волюція в мистецтві викликає повну метаморфозу ролі художника, який замість створення, вираження 
або передання якогось змісту і значення повинен створювати контекст, в якому реципієнт (спостерігач) 
може конструювати його/її досвід, а також сенс даного контексту" [2], – констатує дослідник. 

Загалом адепти виникнення нового мистецтва у своїх напрацюваннях ґрунтуються на тенден-
ціях філософії деконструктивізму, яка створює базову філософсько-методологічну основу для інтерак-
тивного мистецтва, зокрема на дослідженнях Ж. Дерріди. Його теорія підтримує точку зору на інтерак-
тивне мистецтво, згідно з якою текст (твір мистецтва) повинен бути звільнений від будь-якої 
залежності від смислу, текст повинен відігравати визначальну роль по відношенню до всього іншого. 
"Хеппенінги і перформанси, озброєні цифровими мультимедійними можливостями, як жодні інші фор-
ми впливу, прекрасно вписуються в цю парадигму і на даному етапі є найбільш креативними" [2]. Тією 
чи іншою мірою цієї точки зору дотримується багато прихильників інтерактивного мистецтва, які стве-
рджують, що сам нескінченний, постійно видозмінюваний процес, незвичайність і непередбачуваність 
результату (якщо він взагалі буде досягнутий) можна назвати витвором або актом мистецтва. 

Р. Ескотт, розмірковуючи над тим, як змістився акцент у мистецтві, стверджує, що "спочатку за-
вдання полягало в тому, щоб відкрити вікно в навколишній світ, тепер – це вже вихід в іншу реальність, 
двері, що ведуть глядача до нового типу взаємин із художником у процесі творчості. Ці нові взаємозв’язки 
включають у себе інтерактивність і трансформацію: взаємодія між людьми й обчислювальними системами 
і подальшу трансформацію образів, структур та ідей у межах даних систем й у свідомості глядача" [4]. Йо-
го підхід до інтерактивності в мистецтві включає п’ять аспектів: єднання, занурення, взаємодія, трансфор-
мація і вихід. Дослідник має на увазі процес створення нових світів, в якому глядач може брати активну 
участь. "Це світ кіберпростору, телематичних мереж, телеприсутності, віртуальної реальності і технологій 
штучного життя. Це життя на кордоні Мережі, в просторі з’єднань, який не має центру. На кордоні Мережі 
ми потрапляємо в зовсім незвідану, багатозначну зону, частково віртуальну, частково матеріальну. Саме 
простір між цими двома станами і займає зараз уяву багатьох митців, особливо архітекторів й інженерів, 
перед якими стоїть завдання розміщення спільноти Інтернету в постбіологічному середовищі" [4]. 

Водночас варто підкреслити, що мережеве мистецтво сьогодні вже не обмежується інтерактивними 
інтернет-проектами, воно виходить у реальність, створюючи мережі, які об’єднують людей, створюють нові 
горизонтальні засоби комунікації – від людини до людини, минаючи пропагандистську машину мас-медіа. 

Крім того, у цій сфері мистецтва найбільш цікаві колізії переживають "аналог і цифра". Так, 
розвиваючись як суто цифрове, згодом мережеве мистецтво парадоксальним чином еволюціонувало 
в зворотному напрямі – як аналогове, сильно вплинувши на такі явища, як акціонізм, або мистецтво 
акції (з’явився медіа-активізм), і хепенінг (з’явився флешмоб). Прикметно, що навіть мистецтво нік-
неймів (від нікнейм – ім’я в мережі) і віртуалів (альтернативний аккаунт, використовуваний поряд з ос-
новним) природно поєднується із найбільш радикально-аналоговим мистецтвом, що існує тільки в мо-
мент його створення і вимагає безпосередньої присутності автора-глядача-учасника.  

Не дарма, розмірковуючи про майбутнє віртуального мистецтва, Р. Ескотт відзначає: "І якби не 
той факт, що Мережа є суцільним кордоном (у якого немає центру за визначенням), можна було б очі-
кувати, що з часом мистецтво неминуче буде витіснене з кіберпростору під невблаганним натиском 
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дуже агресивної електронної торгівлі. Насправді ж, багато художників досить міцно осіли в різних кор-
пораціях, діяльність яких повністю ґрунтується на мережевих видах роботи, дозволивши чималій час-
тці художньої творчості поширитися і на машину капіталізму. Нас це не повинно дивувати, бо Інтернет-
фірми, які ростуть у "силіконових долинах", як гриби після дощу, схоже, стають основним двигуном 
креативної уяви, а, може, й розвитку художньої думки" [4]. 

Загалом, на думку В. Бичкова та Н. Маньковської, нові технології дають змогу здійснити проект 
художнього авангарду ХХ ст., пов’язаний із заміною класичного принципу "я так бачу" на постулат "я 
так мислю, відчуваю, дію", а також відмовою від умовної рамки (рампа, рама, кінокадр), злиттям пись-
ма та зображення, повною імпровізаційністю творчості. Можна припустити, що "віртуальна реальність 
майбутнього комп’ютерно-мережевого мистецтва вибудовуватиметься в напрямі електронного розви-
тку всіх цих та подібних їм тенденцій аудіо-візуально-гаптичної динамічної ситуативної образності, що 
включає в своє поле суб’єкт сприйняття творчості" [1]. 

Отже, використання цифрових комп'ютерних технологій визначило зміну епох у мистецтві, яке стало 
чи не найбільш інтерактивно-орієнтованим за всю історію свого існування. Характерними ознаками нової 
епохи, з огляду на вищевикладене, стане подальша взаємна інтеграція різних видів мистецтв, а також мис-
тецтва і прогресивних наукових здобутків, а також розвиток мультисенсорних мистецтв і мистецтва варіатив-
ної реальності. Саме їх дослідження можна вважати перспективним культурологічним напрямом. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА КРИТИКА СВІДОМОГО ТА НЕСВІДОМОГО 

У СТРУКТУРІ КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ: НЕОФРЕЙДИЗМ 
 
У статті розглядається доробок К. Хорні та Е. Фромма, в якому представлена соціокультурна критика змі-

сту несвідомого та характеру його взаємодії зі свідомим у процесі культуротворчої діяльності. Дослідження про-
блематики розвитку психоаналітичної парадигми в межах теоретичної культурології має на меті простежити 
трансформацію потрактування її основних понять та оновлення категоріального апарату. Автор доходить виснов-
ку, що в проаналізованих працях вперше відбувається принциповий перехід до осмислення несвідомого не як 
вмістилища біологічних сексуальних інстинктів, а як соціокультурної сфери, яка виступає у ролі позитивної куль-
туротворчої сили. 

Ключові слова: свідоме, несвідоме, неофрейдизм, К. Хорні, Е. Фромм, культуротворча діяльність, культура. 
 
Петрушкевич Андрей Викторович, соискатель Национальной академии руководящих кадров куль-

туры и искусств 
Социокультурная критика сознательного и бессознательного в структуре культуротворчества: 

неофрейдизм 
В статье рассматривается теоретическое наследие К. Хорни и Э. Фромма, в котором представлена со-

циокультурная критика содержания бессознательного и характера его взаимодействия с сознательным в процес-
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се культуротворческой деятельности. Исследование проблематики психоаналитической парадигмы в рамках теоре-
тической культурологии имеет целью проследить трансформации в трактовке ее основных понятий и обновление 
категориального аппарата. Автор приходит к заключению, что в проанализированных работах впервые происходит 
принципиальный переход к осмыслению бессознательного не как вместилища биологических сексуальных инстинк-
тов, а как социокультурной сферы, которая выступает в роли позитивной культуротворческой деятельности. 

Ключевые слова: сознательное, бессознательное, неофрейдизм, К. Хорни, Э. Фромм, культуротворчес-
кая деятельность, культура. 

 
Petrushkevych Andriy, Postgraduate student, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
Social and cultural criticism of conscious and unconscious in cultural activities: Neo-Freudianism 
This paper focuses on the first key works in which there was a revision of classical psychoanalytic theory of 

interaction conscious and unconscious, namely, – Karen Horney "The Neurotic Personality of our Time", "New Ways in 
Psychoanalysis", Harry Stack Sullivan "The Interpersonal Theory of Psychiatry", Erich Fromm "Beyond the Chains of 
Illusion: my encounter with Marx and Freud". After all, they have formed a new theoretical and methodological 
conception, that consider the social aspect of the content and operation of the unconscious, influence of society and 
culture on the formation of man and the nature of a culture activities. 

Horney began as an orthodox adherent of Freud, but quite soon questioned the main thesis of Freudianism – 
the biological nature of the unconscious, showing that the nature of the unconscious is not rooted in the biological nature 
of instincts, but in the society and its culture, which make a decisive impact on the formation of cultural traditions that 
underlie the nature and mentality of the person. 

In culturology literature (unlike in psychological) Horney’s writings are usually associated with the school of the 
psychoanalytic culturalism or cultural Freudianism, remembering together with the works of H. S. Sullivan, author of 
interpersonal theory of psychiatry, who also noted the social background of the unconscious. However, being involved in 
practical psychoanalytic work, they have been not interested in the broader context of cultural or philosophical 
generalizations. In this regard, more interesting is the work of Erich Fromm, a representative of the American line of the 
Frankfurt School, freudomarxist, adherent of humanistic psychoanalysis, who also for a long period of time worked with 
K. Horney and H. S. Sullivan, co- founded the Association for the Advancement of Psychoanalysis. 

Erich Fromm tries to build his concept of the social unconscious in a coordinate system of existing descriptions 
of the Freudian individual unconscious and the Jungian collective unconscious, not applying the sharp criticism on their 
address, but rather seeks complement to existing theories, revealing some drawbacks. 

Thus, denying the biological nature of the unconscious solely as a repository of individual instinctual desires 
Erich Fromm nevertheless notes that "in some way, Freud was engaged in "social unconscious" when talking about the 
suppression incestual aspirations characteristic of all civilizations". While acknowledging the importance of scientific 
statements of the founder of psychoanalysis, Erich Fromm points out that if we consider only certain aspects of the 
individual unconscious, then the man will not be presented as a integrity person and will not able to define place in 
society, and thus to integrate into a culture process. Defending the position of radical humanism scientist argues the 
need for a new reading of the unconscious contents: "If the discovery of the unconscious means approaching the sense 
of self humanity, then there is no need to stop at the opening of the individual unconscious, it is necessary to extend this 
process and to discover the social unconscious". 

Unlike Freud, who took out the epiphenomenons of the unconscious by the method of free association, dream 
interpretation, during the clinical work, Erich Fromm, beginning from the work "Escape from Freedom" does this on the 
basis of broad cultural generalizations, developing social character types generated from the Middle Ages through the 
Reformation era to modern capitalism as a kind of manifestation of the social unconscious. 

In paper "Beyond the chains of illusion: my encounter with Marx and Freud" philosopher attempts to generalize 
his concept of the social unconscious. It converts biologically deterministic unconscious desires of a sexual nature that is 
guided only by infantile pleasure principle, in the ontological sense, instincts, into the unconscious, which have 
historically shaped by the culture and society and in its interaction with the conscious is the source of cultural activities; 
describes new mechanisms and factors of extrusion ideas and forms of thought unwanted by society. Erich Fromm 
defines the social unconscious as "those areas of suppression, which are common to most members of the society. The 
content of the repressed elements is what this society cannot allow to bring to awareness to its members, if it wants to 
continue to operate successfully on the basis of their own contradictions". 

Fromm’s philosophical cultural anthropology is rather eclectic. Thus, we can obviously compare the theory of 
social character as a manifestation of the social unconscious and Jungian archetype Persona of collective unconscious. 
The concept of social filter finds a match in the second Freudian topica, where the "super-ego" plays the role of censor, 
defense mechanism in relation to the "Ego". However, this does not reduce the role of Fromm’s research, because 
namely in his writings are shown, that: 

meaning of unconscious was understood on a new level: not only as a repository of biological sexual instincts, 
but as determine social and cultural source; 

integrity of the person can be described only through the interaction of the conscious and the unconscious, 
which in addition to individual aspects reflect sociocultural impact on a person; 

unconscious, along with conscious acts as a socially constructed culture force. 
So, the study of problems of psychoanalytic paradigm within the theoretical Cultural Studies aims to trace the 

transformation of the interpretation of its basic concepts and update its categorical apparatus. The author concludes that 
in analyzed works for the first time we can see a fundamental shift to understanding unconscious not as a repository of 
biological sexual instincts, but as the socio-cultural sphere, which acts as a cultural positive force. 

Keywords: conscious, unconscious, Neo-Freudianism, Karen Horney, Erich Fromm, cultural activities, culture. 
 
Проблема взаємодії свідомого та несвідомого в культуротворчому процесі займає одне з 

центральних місць у фрейдизмі. У значній мірі саме в зв’язку з фрейдівським розумінням несвідомого – 
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ствердженням або запереченням його – проходила подальша розробка цієї проблеми. Класичний 
фрейдизм – це струнка, послідовна система зі своєю внутрішньою логікою. Але подальший розвиток 
наук (біології, антропології, фізіології, психології, медицини, соціології та інших) не міг не торкнутися 
його принципів і концепцій, не підірвати його засад і не поставити під загрозу всю його структуру. Ви-
никла потреба переоцінити низку його положень, узгодити їх з сучасним науковим знанням, що при-
звело зрештою до ревізії класичного фрейдизму і до виникнення неофрейдизму, фрейдомарксизму, 
течій, які так чи інакше пов’язані із проблематикою несвідомого. 

Особливе місце в подальшому розвитку філософії психоаналізу займає соціально-культурна 
критика концепції свідомого і несвідомого, яка в одних випадках мала на меті подолати біологізм та 
пансексуалізм ортодоксального фрейдизму, а в інших – навпаки, підкреслювалася важливість збере-
ження фрейдівського розуміння несвідомого. Проте в обох варіантах виявлялася соціальна і культур-
на детермінованість несвідомого. 

У даній статті увага буде зосереджена на перших ключових працях, в яких відбулася ревізія 
класичної психоаналітичної теорії взаємодії свідомого і несвідомого, а саме: К. Хорні "Невротична 
особистість нашого часу", "Нові шляхи в психоаналізі", Г. Саллівена "Інтерперсональна теорія психіат-
рії", Е. Фромма "З полону ілюзій". Адже саме у них формуються нові теоретико-методологічні концеп-
ції, які розглядають соціальний аспект наповнення і функціонування несвідомого, вплив суспільства і 
культури на формування людини та характеру її культуротворчої діяльності.  

К. Хорні починала як ортодоксальний прихильник З. Фрейда, проте досить рано поставила під 
сумнів головну тезу фрейдизму – біологічну природу несвідомого, показавши, що природа несвідомого 
корениться не в біологічній природі інстинктів, а в суспільстві і його культурі, які роблять визначальний 
вплив на формування соціокультурних традицій, що лежать в основі характеру і ментальності людини. 

Добриніна В. І. зазначає, що, скоріше за все, до таких висновків К. Хорні підштовхнула довголі-
тня творча співпраця з групою етнографів і культур-антропологів США, в першу чергу з Маргарет Мід і 
Рут Бенедикт, які успішно розробляли проблеми адаптації підростаючих поколінь [2]. К. Хорні викорис-
товувала роботи культур-антропології для того, щоб на основі їх експедиційних даних, наприклад, про 
дорослішання дівчаток на островах Самоа, показати, що багато невротичних конфліктів визначаються 
соціокультурними нормами, а не інстинктивними потягами, як це стверджував З . Фрейд.  

Загальним вихідним принципом неофрейдизму є принцип пріоритету соціального, відповідно до 
якого джерелом зумовленості (детермінізму) є не біологічна природа людини, а природа особистості, яка 
формується через систему міжособистісних відносин. Психіка людини розглядається лише як механізм 
адаптації особистості до соціального середовища, в ній немає нічого, крім відношення до інших людей та 
об’єктів. За висловом І. І. Кального: "Неофрейдизм соціологізує психіку і психологізує соціальне" [3, 214]. 

Якщо З. Фрейд вважав принципом здорової психіки прагнення до задоволення, акцентував 
роль інстинктивних – лібідозних і агресивних – потягів, трактував культуру як продукт сублімації витіс-
нених інстинктивних сил, то К. Хорні переносить центр своєї уваги у сферу свідомості, відповідальнос-
ті та соціальних орієнтацій індивіда. Вона вважала, що природа людини – пластична, а структура по-
тягів, так само як і механізми захисту, обумовлені тією культурою, в котрій людина виховується і живе. 
Різні культури акцентують або пригнічують різні сторони людської природи. Тому соціокультурні типи 
особистості залежать від умов місця і часу. Всупереч З. Фрейду, Едипів комплекс, сексуальна етіоло-
гія неврозів, конфлікти між "Я", "Воно" і "Над-Я" – не універсальні та виражають певні конфігурації цін-
нісних систем і залежать від виховання. Едипів комплекс є скоріше аномалія, ніж норма. Невроз – це 
не тільки зіткнення різноспрямованих потягів, але найчастіше зіткнення ціннісних орієнтацій, сформо-
ваних культурою. Культура – у вигляді рольових очікувань та ідеальних спонукань – формує тип осо-
бистості, який вважається нормальним. Але в іншій культурі цей же тип особистості буде виглядати 
"відхиленим" або невротичним. В США людина, будучи багатою, витрачає час і здоров’я на примно-
ження своїх мільйонів і її вважають здоровою. Проте в Греції чи в Африці її вважатимуть невротиком. 
Ознакою неврозу вважають зазвичай надмірну акцентуацію особистості. Але, згідно з К. Хорні, акцен-
туація – неминуча ознака добре адаптованої і висококультурної особистості. Більш характерною озна-
кою неврозу вона вважає ригідність, жорсткість мислення та поведінкових реакцій [142]. В певній мірі 
невроз корелює з нерозвиненим інтелектом і нездатністю приймати рішення. В США, куди К. Хорні 
змушена була емігрувати після приходу Гітлера до влади, непереборним протиріччям був, на її думку, 
конфлікт між капіталістичною орієнтацією на успіх, суперництво, боротьбу, владу і багатство та хрис-
тиянською орієнтацією на любов, смиренність та доброту до ближнього. Інше протиріччя полягає в 
тому, що відбувається постійне нагнітання егоїстичних та індивідуалістичних бажань рекламою, штуч-
но формується в масовій свідомості образ "нормально" успішної особистості, в той час як переважна 
більшість людей не "процвітає", страждає від якихось обмежень і утисків, позбавитися від яких вони не 
владні. Ці та інші суперечності культури, відзначає М. С. Каган, вслід за К. Хорні, породжують невроз, 
симптоми якого – агресивність і капітулянтство, манія величі і відчуття нікчемності [4, 311-312]. 

Отже, саме своєрідність культури суспільства визначає характер неврозів, найбільш типових 
для його представників. Більше того, культура нерідко сама є першоджерелом деяких фундаменталь-
них протиріч. Зокрема, К. Xорні підкреслювала значення трьох типів таких протиріч, характерних для 
культурно-історичної ситуації більшості західних країн в першій половині ХХ ст.: протиріччя між прин-
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ципом індивідуалізму і суперництва та навіяними християнською ідеологією заповідями братської лю-
бові, смирення та людяності.  

У культурологічній літературі (на відміну від психологічної) праці К. Хорні зазвичай пов’язують з 
напрямком психоаналітичного культуралізму [1] чи культурного фрейдизму [4], згадуючи поряд також 
праці Г. Саллівена, автора міжперсональної теорії психіатрії, який теж відзначав соціальне походжен-
ня несвідомого. Проте, займаючись практичною психоаналітичною діяльністю, їх не цікавив ширший 
контекст культурних чи філософських узагальнень. В цьому плані більш цікавими є праці Е. Фромма, 
представника американської лінії франкфуртської школи, фрейдомарксиста, прибічника гуманістично-
го психоаналізу, який також довгий час співпрацював з К. Хорні та Г. Саллівеном, спільно з якими за-
снував Асоціацію розвитку психоаналізу.  

Е. Фромм отримав філософську освіту в Гейдельберзькому університеті, одному з найбільш 
престижних на території Німеччини, захистивши докторську дисертацію під керівництвом Альфреда 
Вебера. Навчаючись у Берлінському психоаналітичному інституті, познайомився з К. Хорні, співпрацю 
з якою продовжив і після еміграції до США. В 1930-1933-х роках викладав психоаналіз у Франкфуртсь-
кому університеті, будучи директором відділу соціально-психологічних досліджень Інституту соціаль-
них досліджень М. Хоркхаймера, на основі якого пізніше сформувалася франкфуртська школа. Ідеї Е. 
Фромма є своєрідним синтезом марксизму та фрейдизму. Його вважають одним із засновників як 
неофрейдизму в психології, так і філософії фрейдомарксизму, витоки якої варто вбачати в межах 
франкфуртської школи. 

Свою концепцію соціального несвідомого Е. Фромм намагається вибудувати в системі коорди-
нат наявних описів індивідуального несвідомого З. Фрейда та колективного несвідомого К- Г. Юнга, не 
застосовуючи при цьому гострої критики в їх адресу, а, швидше, прагне доповнити існуючі теорії, роз-
кривши окремі недоліки.  

Так, заперечуючи виключно біологічну природу несвідомого як вмістилища індивідуально-
інстинктивних бажань, Е. Фромм все ж відзначає, що "до певної міри З. Фрейд займався "соціальним 
несвідомим", коли говорив про придушення інцестуальних прагнень, характерних для всіх цивілізацій" 
[6, 261]. Віддаючи належне важливості наукових положень засновника психоаналізу, Е. Фромм відзна-
чає, що якщо враховувати лише окремі індивідуальні аспекти несвідомого, то людина не буде пред-
ставлена як цілісна особистість, не здатна буде визначити своє місце в суспільстві, а відтак і влитися 
в культуротворчий процес. Відстоюючи позиції радикального гуманізму вчений доводить потребу в 
новому прочитанні змісту несвідомого: "Якщо відкриття несвідомого значить наближення до відчуття 
власної людяності, тоді дійсно не варто зупинятися на відкритті індивідуального несвідомого, необхід-
но розширити цей процес до відкриття соціального несвідомого" [6, 297]. 

Поряд з цим варто відмітити, що позиція Е. Фромма до певної міри корелює з вченням про ко-
лективне несвідоме К.-Г. Юнга, який в значно більшій мірі торкався проблеми соціального походження 
несвідомого, ніж засновник психоаналізу. Його колективне несвідоме є не індивідуальним, а всезага-
льним; на противагу особистій душі воно складається з тих звичаїв, котрі є спільними для всіх індиві-
дів. Сам Е. Фромм наступним чином співвідносить колективне та соціальне несвідоме: "Колективне 
несвідоме" прямо означає універсальну душу, більшу частину якої навряд чи коли-небудь вдасться 
усвідомити. Концепція соціального несвідомого починається із зауваження про репресивний характер 
суспільства і відноситься до тієї особливої частини переживання людини, яке дане суспільство не до-
зволяє усвідомити, це та частина людського в людині, яке її суспільство від неї відчужує; соціальне 
несвідоме – це соціально витіснена частина універсальної душі" [6, 282]. 

Відтак, Е. Фромм до певної міри включає природну складову індивідуального несвідомого З. 
Фрейда в межі соціального несвідомого та робить останнє частиною колективного несвідомого К.-Г. 
Юнга. Окремо необхідно зауважити, що робить він це не вдаючись до гострої критики, а намагається 
розширити та доповнити новим змістом, попередньо ретельно проаналізувавши, наявні підходи. 

На відміну від З. Фрейда, який діставав епіфеномени несвідомого шляхом методу вільних асо-
ціацій, тлумачення сновидінь, в процесі клінічної роботи загалом, Е. Фромм, починаючи з книги "Втеча 
від свободи", робить це на базі широких культурологічних узагальнень, розробивши типи соціальних 
характерів, сформованих від середньовіччя через реформаційну епоху до сучасного капіталізму, як 
своєрідну маніфестацію соціального несвідомого. 

Індивід змушений прийняти спосіб життя, що корениться в системі виробництва і розподілу, освіти, 
релігії, схвалених інститутах культури, властивих певному суспільству. В процесі динамічної адаптації до 
цього способу життя в особистості розвивається низка потужних стимулів, що мотивують її почуття і дії. Ці 
стимули можуть усвідомлюватися індивідом, а можуть і не усвідомлювати, але в обох випадках вони є си-
льними факторами його психіки і, один раз виникнувши, вимагають задоволення. Прагнення до задово-
лення цих нових потреб спонукає людей до певних вчинків і так, у свою чергу, стає активною творчою си-
лою, що впливає на процес суспільного розвитку. Така логіка приводить Е. Фромма до висновку, що "у 
соціальний характер входить лише та сукупність рис характеру, яка присутня у більшості членів даної со-
ціальної групи й виникла в результаті спільних для них переживань і спільного способу життя" [5, 230]. 

Філософ виділяє три типи непродуктивних соціальних характерів, що притаманні більшості су-
спільств: рецептивний (пасивне одержання благ зовнішнього світу), експлуататорський (заснований на 
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агресивному пануванні), накопичувальний та ринковий (притаманний капіталістичному суспільству). 
Жоден з них не сприяє всебічному розкриттю власної суб’єктивності людини, це можливо лише у про-
дуктивному для особистості типі соціального характеру, за якого людина може повністю використову-
вати свої сили і реалізувати внутрішній потенціал, що передбачає прагнення до творчості та розкриття 
здатності любити. Проте такий соціальний характер не притаманний сучасному суспільству, тому Е. 
Фромм акцентує увагу на завданнях культурної політики, вважаючи, що шляхом організації соціальних 
інститутів і груп, заснованих на дружньому піклуванні, любові, можна виховати розумну творчу відпо-
відальну особистість та побудувати здорове суспільство. В якості ідеальної моделі первинного органі-
заційного рівня культури Е. Фромм пропонує "комунітарні спільноти" людей, які знають один одного, 
тобто не анонімне суспільство, що притаманне сучасній культурі, а спільноту знайомих один з одним 
людей, явище яке характерне для традиційної культури. 

За таких умов змістом несвідомого у нього, як слушно зазначає М. А. Собуцький, "виявляється 
здебільшого "витіснене знання", притаманне традиційному суспільству з його гарантованим місцем 
людини в соціумі" [1, 5]. 

Соціальний характер постає у Е. Фромма тією площиною, вивчаючи яку, він досліджує несві-
доме. При цьому, якщо З. Фрейда цікавить головним чином несвідоме особистості, то Е. Фромм біль-
ше приділяє уваги процесам, що відбуваються в колективному – родовому і суспільному – несвідомо-
му. Він акцентує культурну цінність несвідомого, яке складається не тільки з витіснених інфантильних і 
архаїчних потягів, інстинктів, а й з усього родового багатства культури, у тому числі мови, логіки, фан-
тазії, пам’яті. Соціальний характер як маніфестація несвідомого постає сполучною ланкою між індиві-
дом і культурою. 

З одного боку, неможливо зрозуміти людину, пояснити причину діяльності, вбачаючи вихідною 
умовою її біологічну природу, яка породжує суму вроджених прагнень, що постійно потребують задо-
волення. З іншого, натура людини не може бути зведеною до "мертвого відбитку матриці соціальних 
умов" [5, 28] чи лише тіні культури, до якої людина змушена пристосовуватися. Очевидно, що натурі 
людини притаманні деякі незмінні фактори, як то: необхідність задовольняти фізіологічні потреби чи 
необхідність уникати моральної самотності. І в цьому, на думку Е. Фромма полягає її сутність – у по-
єднанні біологічних і соціальних факторів. 

У праці "Позбавлення від ілюзії: моє зіткнення з Марксом і Фрейдом" ("Beyond the chains of 
illusion: my encounter with Marx and Freud") філософ робить спробу узагальнення своєї концепції соціа-
льного несвідомого. Він перетворює біологічно детерміноване бажаннями сексуального характеру не-
свідоме, яке керується лише принципом задоволення інфантильних в онтологічному смислі інстинктів, 
на несвідоме, що історично формується культурою соціуму і у своїй взаємодії з свідомим є джерелом 
відповідної культуротворчої діяльності; описує нові механізми та фактори витіснення суспільством 
небажаних до усвідомлення ідей, форм мислення. Соціальне несвідоме Е. Фромм визначає як "ті зони 
придушення, які є спільними для більшості членів даного суспільства. Змістом витіснених елементів є 
те, що дане суспільство не може дозволити своїм членам довести до усвідомлення, якщо хоче і нада-
лі успішно функціонувати на основі власних суперечностей" [6, 261]. 

Найважливіші соціальні інститути (сім’я, власність, держава, право, мораль) глибоко вкорінені 
в несвідомому. Свідомість суспільства Е. Фромм трактує не як колективний розум, а, скоріше, як сис-
тему репресій і обмежень, які йому протистоять, завдяки яким складається ідеологія, що представляє 
собою суміш свідомих і несвідомих компонентів. Справа в тому, що "захисні механізми", які перешко-
джають усвідомленню небезпечних істин, ще сильніше діють в суспільній свідомості, ніж у психіці ін-
дивідуальної людини. Суспільство за допомогою ідеологій захищає своїх членів від зіткнення з жорс-
токою правдою буття. Жодне суспільство не могло б існувати, якби його рядові члени знали, як воно 
влаштоване і функціонує. Приховування правди про суспільство в більшій мірі є завданням його інсти-
тутів, ніж виявленням істин. Тому інформація, що надходить в індивідуальні свідомості, "фільтруєть-
ся", обробляється так, щоб усі люди стандартно і злагоджено могли отримати спокійну та нормальну 
картину дійсності. Саме єдність необхідна для стабільності і надійності громадських структур. 

Відмовившись від виключно біологічного джерела несвідомого, філософ по-новому відповідає 
на питання: що робить можливим акт витіснення? яким чином формується соціальне несвідоме? По-
годжуючись із З. Фрейдом, який вбачає головною причиною витіснення страх, Е. Фромм все ж наділяє 
його іншим змістом. Якщо в ортодоксальному психоаналізі страх має передусім біологічну основу 
(страх кастрації, смерті), то в концепції соціального несвідомого він виявляється у боязні ізоляції, ост-
ракізму, втрати ідентичності. Саме це почуття і є психологічним механізмом, що робить можливим акт 
витіснення. Проте Е. Фромм йде далі і розробляє ще один специфічно культурний механізм витіснен-
ня – соціальний фільтр (переживання не буде усвідомлене доки не пройде цей фільтр), що має три 
складові: мова, логіка та соціальні табу. Поряд зі страхом, який є первинною причиною витіснення, 
соціальний фільтр виконує роль механізму цензури і контролю, недопущення до усвідомлення культу-
рно неприйнятних для певного суспільства переживань, ідей, знань з подальшим їх витісненням у со-
ціальне несвідоме. 

Мислитель, розглядаючи питання, як працює цей соціальний фільтр, відзначає, що пережи-
вання фізичного характеру (біль, сексуальний потяг, голод та ін.) легко піддаються усвідомленню, в 
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той час як більш складні переживання досягнуть свідомості лише у тому випадку, якщо вони схвалю-
ються даною культурою. Існує чимало емоційних переживань, які не мають відповідного мовного озна-
чення, наприклад, в західній культурі, водночас в східних культурах вони можуть мати багато слів, що ви-
ражають ці почуття. Говорячи про мову, він має на увазі загальновизнану сітку понять і категорій, що 
служать для позначення, систематизації та оцінки життєвих реалій, а також насаджуваних рекламою і про-
пагандою ілюзій. Мовні структури глибоко вкорінені в несвідомому, відображають досвід багатьох поколінь. 
Оскільки мовна соціалізація відбувається в сім’ї, школі, за посередництва радіо та телебачення, то ство-
рюється можливість наситити повсякденну мову словами, з яких складається офіційна модель суспільст-
ва, і вигнати слова, що не укладаються в неї. Е. Фромм приходить до висновку, що "переживання, які не 
мають відповідного означення в мові, практично не доходять до свідомості" [6, 284]. 

Другою складовою соціального фільтру є логіка. Як приклад, Е. Фромм показує різницю між ло-
гікою Аристотеля та логікою парадоксу, яка була поширена в індійській та китайській філософіях, у 
філософії Геракліта, а пізніше під поняттям "діалектика" в філософії Г. Гегеля та К. Маркса. "Для лю-
дини, яка належить до культури, в якій істинність логіки Аристотеля не викликає сумнівів, дуже важко, 
якщо не неможливо, усвідомити досвід, що суперечить логіці Аристотеля, з точки зору його культури, 
він є абсурдним" [6, 287]. 

Третій елемент цензури, за Е. Фроммом, – соціальні табу, заборони, що накладаються на про-
яв деяких почуттів, на обговорення ідей і проблем, на висловлювання, що відображають очевидні ре-
чі. Табуювання характерне для примітивних дописемних культур, де воно служить грубим, хоча і уні-
версальним механізмом культурної регуляції поведінки: навіть той, хто ненавмисно порушив табу 
нерідко вмирає від внутрішнього стресу. В ідеологічних табу тоталітарних суспільств відроджується 
цей суспільний страх перед іменами політичних лідерів, боязнь вільно обговорювати діяльність партії і 
держави. Засекречуються цілі галузі знання – починаючи від статистики народжуваності і злочинів та 
закінчуючи чисельністю партійного апарату. Історія трактується як "політика, перекинута в минуле", з 
неї викреслюються події, дати, імена. 

Середньостатистична людина не дозволить собі усвідомити думки або почуття, несумісні з 
еталонами її культури, а отже, вона змушена придушувати їх. Формально кажучи, що є несвідомим, а 
що свідомим залежить від структури суспільства і тих прикладів почуттів і думок, які вона виробляє. 
Що стосується змісту несвідомого, то тут неможливі ніякі узагальнення. Але можна стверджувати од-
не: воно завжди представляє всю людину, з усіма її потенціями, як темними, так і світлими; воно є ба-
зою для різних відповідей, які людина здатна дати на питання, що ставить перед нею буття.  

Зміст несвідомого, відтак, є ні добрим, ні злим, ні раціональним, ні ірраціональним; він і те й 
інше; він все, що є людина. "Несвідоме – вся людина, мінус та її частина, яка відповідає нормам її сус-
пільства. Свідоме, яке представляє соціальну людину, – випадкові обмеження, поставлені історико-
культурною ситуацією, в яку кинуто індивіда" [6, 294]. До такого висновку доходить Е. Фромм, визна-
чаючи зміст свідомого і несвідомого. 

Культура, за Е. Фроммом, не "надбудова" і не "інструмент виживання", а справжня "стихія жит-
тя" людини. Служіння культурі, тобто життя заради добра, турботи про ближнього, творчості, є для 
людини найбільш природним, вільним і здоровим життям. 

Філософська антропологія культури Е. Фромма є доволі еклектичною. Так, можна провести 
очевидну паралель між теорією соціальних характерів, як маніфестацією соціального несвідомого і 
архетипом Персони колективного несвідомого К.-Г. Юнга. Поняття соціального фільтра знаходить від-
повідник у другій фрейдівській топіці, де "Над-Я" відіграє роль цензора, захисного механізму по відно-
шенню до "Я". Проте це не зменшує ваги проведених Е. Фроммом досліджень. Саме в його працях: 

- на новому рівні осмислюється зміст несвідомого не лише як вмістилища біологічних сексуа-
льних інстинктів, а й визначаються соціальні джерела його наповнення; 

- цілісність людини може бути описана лише через взаємодію свідомого і несвідомого, які, 
крім індивідуальних аспектів, відображають і соціокультурний вплив на особистість; 

- несвідоме, поряд зі свідомим, виступає в ролі соціально-зумовленої культуротворчої сили. 
Отже, дослідження проблематики розвитку психоаналітичної парадигми в межах теоретичної 

культурології дало змогу простежити трансформацію потрактування її основних понять та оновлення її 
категоріального апарату. Автор доходить висновку, що в проаналізованих працях вперше відбуваєть-
ся принциповий перехід до осмислення несвідомого не як вмістилища біологічних сексуальних інстин-
ктів, а як соціокультурної сфери, яка виступає у ролі позитивної культуротворчої сили. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

У СФЕРІ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
У статті аналізуються наслідки адаптації закладів освіти, культури, охорони здоров’я до ринкових відно-

син. Констатується, що кризова ситуація в цих галузях значною мірою зумовлена неспроможністю держави в умо-
вах економічних негараздів утримувати за бюджетні кошти на необхідному рівні фінансування соціально-
культурної сфери, а також тим, що остання була успадкована сучасною Україною з часів функціонування держав-
но-планової економіки. Висвітлено зовнішні і внутрішні сприятливі чинники та перешкоди. Аналіз організаційно-
функціональної структури державного управління у сфері гуманітарного розвитку дав змогу визначити пріоритетні 
напрями вдосконалення його діяльності. 

Ключові слова: соціогуманітарна сфера, культурна політика, гуманітарний розвиток, державна гуманітар-
на політика, державна стратегія гуманітарного розвитку, організаційно-функціональна структура. 

 
Румко Жанна Петровна, заместитель директора Киевского городского центра народного творчес-

тва и культурологических исследований Департамента культуры Киевской городской государственной ад-
министрации 

Приоритетные направления совершенствования организационно-функциональной структуры го-
сударственного управления в сфере гуманитарного развития Украины 

В статье анализируются последствия, возникшие в результате адаптации учреждений образования, 
культуры, здравоохранения к рыночным отношениям. Констатируется, что кризисная ситуация в этих отраслях в 
значительной степени обусловлена неспособностью государства в условиях экономических трудностей содер-
жать за бюджетные средства на необходимом уровне финансирование социально-культурной сферы, а также 
тем, что последняя была унаследована современной Украиной со времен функционирования государственно-
плановой экономики. Освещены внешние и внутренние благоприятные факторы и препятствия. Анализ органи-
зационно-функциональной структуры государственного управления в сфере гуманитарного развития позволил 
определить приоритетные направления совершенствования его деятельности. 

Ключевые слова: социогуманитарная сфера, культурная политика, гуманитарное развитие, государст-
венная гуманитарная политика, государственная стратегия гуманитарного развития, организационно-
функциональная структура. 
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Priority directions of improvement of the organizational and functional structure of public 

administration in the sphere of humanitarian development in Ukraine 
The paper analyzes the situation resulting from the adaptation of educational, cultural, healthcare institutions to 

a market economy. It is noted that the crisis in these areas is caused, to a great extent, by the inability of the state, under 
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conditions of economic difficulties, to maintain budgetary funds at the required level in order to finance the socio-cultural 
sphere and also by the fact that the latter was inherited by modern Ukraine from the times of planned economy.  

The analysis of organizational and functional structure of state administration in the field of human development 
made it possible to identify priority areas for improvement of its activities, including:  

- enhancing the prestige of the executive agencies, responsible for humanitarian policy, which in turn will reduce 
the occurrence of destructive tendencies in society, uncontrollable local and asocial processes; 

- improving the standards of living;  
- a clear development strategy of the organizational and functional structure of state administration;  
- working on the development strategy of the regions and the whole country by the budget and tax systems;  
- the presence of intellectual potential in all areas.  
Internal and external environment factors and obstacles were highlighted, namely:  
- forming and implementation of the high standard of living;  
- civilizational guidelines of humanitarian development of Ukraine;  
- achievements and needs in the humanitarian field;  
- implementation of European standards in the legal support of national humanitarian sector;  
- reforming of the Ukrainian education system in the context of major trends in the European Higher Education Area;  
- culture as a factor of the formation of European identity and the growth of the human potential of the country;  
- actualization of Ukrainian heritage as an integral part of the European heritage;  
- modernization dimension of cultural policy;  
- integrated management model of cultural and information space of Ukraine.  
The article states that our country is among the countries with high scientific potential, so priority activity of 

public authorities should comprise the creation of conditions that provide not only an increase of such potential, but, 
above all, its maximal realization for the public interest. The state has to become a leader of innovation and direct 
investment development and an organizer of research and development in advanced areas of scientific and 
technological progress and to facilitate their implementation in all spheres of economic activity.  

The article analyzes the existing the following problems: inconsistent of legislation in the field of innovation and 
investment; significant reduction of the innovative activity of enterprises and general deterioration of innovation of culture; 
ineffectiveness of legal protection of intellectual property; an appropriate forecasting system of scientific and 
technological development and innovation has not been created; widespread practice of ignoring the law or suspension 
of the articles of laws concerning financial support of innovation. 

Despite the fact that the basic constituents of humanitarian spheres – education, culture, science, and health – 
are investigated more than by one generation of scientists and researchers, social policy itself has become the object of 
attention and learning in our country not long ago. A practical interest to itself, this sphere of social activity has retuned 
just the last decade – since the development and establishment of independent democratic Ukrainian state. The article 
deals with the concept of humanitarian policy and human development. 

It was determined and analyzed 1) the nature of humanitarian policy as a system of principles, objectives, 
mechanisms, consistent measures aimed at creating conditions for the development of the humanitarian community; 2) 
social dynamics of education, science and culture; 3) providing intellectual and spiritual security of a person; 4) 
implementation of humanitarian and spiritual needs of a person; 5) formation and enrichment of people's creative 
potential; 6) comprehensive fulfillment of the essential powers of a person, his/her spirituality. 

The article examines humanitarian policy not just as a one-sided mechanism to ensure human development, but 
also as a mechanism of interaction between a person, society and a state, which appears, on the one hand, to focus on 
people, improving the conditions of life, and on the other hand – to attract people to the state processes, and in a broader 
sense – to the world cooperation and development, which is now so important for the humanitarian development of the 
Ukrainian state. 

Keywords: socio-humanitarian sphere, cultural policy, human development, public social policy, a person, 
government strategy of humanitarian development, organizational and functional structure.  

 
Соціогуманітарна сфера є визначальною сферою людського буття. Процес трансформаційних 

змін, який відбувається в гуманітарній сфері українського суспільства, має передбачити умови для 
реалізації гуманітарного розвитку людини, освоєння нею соціальних і духовних цінностей. Безперечно, 
все, що є позитивним в освіті, культурі, медицині, інформаційному просторі належить до національних 
надбань. Сутність гуманітарного розвитку – це збереження та примноження цих надбань. На сучасно-
му етапі розвитку потрібно тільки вдосконалювати правові, організаційні, фінансові механізми реалі-
зації гуманітарної сфери органами виконавчої влади. 

Процес трансформаційних змін, який відбувається в гуманітарній сфері українського суспільс-
тва передбачає створення умов для реалізації соціогуманітарного потенціалу людини, освоєння нею 
соціальних і духовних цінностей. Усе це зумовлює розвиток соціогуманітарної сфери суспільства.  

Актуальність піднятої в статті теми полягає в тому, що гуманітарна сфера – це та частина жит-
тя суспільства, яка є його рівневим показником матеріального та духовного розвитку. Це вимагає від 
владних структур нового осмислення суспільних інтересів, вироблення функціональних механізмів 
щодо вирішення гуманітарних проблем. Політики, впливові ділові кола, науковці ведуть пошук нових 
механізмів розвитку прогресу. Нова гуманістична парадигма розвитку в сучасному суспільстві, її фор-
мування, становлення, подальша еволюція мають бути пов`язані із створенням універсального компо-
ненту освіти ХХІ ст., кращим продуктом якої стала б людина мисляча. Тобто, у центрі уваги має бути 
людина та задоволення її культурних, духовних, освітніх потреб, а також надання їй якісних медичних 
послуг, забезпечення реалізації демократичних прав і свобод тощо. Для цього необхідно чітко накрес-
лити стратегічні напрямки державної політики в гуманітарній сфері.  
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Мета статті – проаналізувати ситуацію, що виникла в результаті адаптації закладів освіти, 
культури, охорони здоров’я до ринкових відносин. На основі аналізу організаційно-функціональної 
структури державного управління у сфері гуманітарного розвитку України визначити пріоритетні на-
прямки вдосконалення його діяльності. 

Гуманітарний розвиток тісно пов`язаний з цивілізаційною проблематикою, яка чітко сформулю-
валась ще в 20-ті роки ХІХ ст. Існує багато дефініцій категорії "гуманітарний розвиток". Зокрема, гума-
нітарний розвиток розглядається, як сукупність галузей, що сприяють задоволенню гуманітарних інте-
ресів людини, спрямованих на піднесення культурного й освітнього рівнів населення, формування 
людського капіталу. "Гуманітарний походить від французького слова humanitare, латинського humanities – 
людська природа, освіченість. Тобто це сфера, яка має безпосереднє відношення до людини, людського 
суспільства" [10]. Політика держави в гуманітарній сфері – це: ідеологічні орієнтири, стан науки і освіти, 
етнополітичні проблеми, міжконфесійні відносини, охорона здоров`я, інформаційний простір [7]. 

До правових механізмів реалізації гуманітарної політики можна віднести: 
- приведення нормативно-правові акти освіти, культури, медицини у відповідність до міжнаро-

дних вимог;  
- розмежування функцій і прав центральних, регіональних та місцевих органів виконавчої вла-

ди, децентралізація управління гуманітарною сферою тощо [7]. 
Ми згодні з висвітлинням думки М. Іваніцької щодо фінансового, організаційного та правового 

механізму реалізації гуманітарної сфери органами виконавчої влади. Для вдосконалення вищезазна-
чених механізмів реалізації гуманітарні видатки потрібно узгоджувати з економічною базою держави, 
широко залучати кошти позабюджетних фондів для вирішення питань гуманітарної сфери. Тобто оче-
видна необхідність багатоканального фінансування медицини, освіти, культури як за рахунок держав-
ного так і місцевих бюджетів. Обов’язковим має бути адекватний вкладеній праці, рівень фінансування 
медичних працівників, освітян, працівників закладів культури, обсяги фінансування закладів поставити 
в пряму залежність від результатів роботи. 

Формування моделі обов’язкового державного медичного страхування, добровільного медич-
ного страхування, змішаної системи ініціативних фондів, державних медичних позик, благодійних про-
грам, особистих коштів хворих та їхніх родин, вимагає прийняття конструктивних рішень. Відтак, сис-
тема державного управління гуманітарною сферою повинна бути замінена на громадсько-державне 
управління. До розробки і реалізації гуманітарної політики мають залучатись широкі кола громадських 
структур. У сфері освіти зусилля мають спрямовуватись на забезпечення умов для реалізації безпе-
рервної освіти, побудову індивідуальної освітньо-професійної траєкторії; розгортання конкуренції в 
наданні учням і батькам можливостей вибору навчальних закладів. Конкуренція закладів стимулює 
підвищення якості навчання та економію ресурсів за рахунок їх концентрації в більш продуктивних 
структурах.  

Констатуємо, що на сучасному етапі в Україні сформовано організаційно-функціональну струк-
туру державного управління освітою, яка репрезентує сукупність органів виконавчої влади, об’єднаних 
предметами їх відання та компетенцій. Управління галуззю вищої освіти здійснюють державні органи 
управління освітою, які ієрархічно побудовані та включають вищий, центральний і регіональний рівні, 
кожний з яких має власні повноваження для реалізації державної освітньої політики.  

Розглянемо більш детально управління вищою освітою на рівні регіону. На вищому рівні (Пре-
зидент та Верховна Рада України) визначаються цілі, завдання, механізми реалізації державної освіт-
ньої політики, розробляються законопроекти, нормативно-правова база функціонування і розвитку 
освіти. До центрального рівня управління, який очолює Кабінет Міністрів України, належать Міністерс-
тво освіти і науки України, галузеві міністерства і відомства, яким підпорядковані відповідні вищі на-
вчальні заклади (далі – ВНЗ), а також державні комітети, агентства, комісії. Зазначені державні органи 
реалізують державну освітню політику, здійснюючи контроль за її втіленням та дотриманням законо-
давчих актів у галузі вищої освіти, розробляють програму її розвитку та стандарти, визначають норма-
тиви матеріально-технічного і фінансовогозабезпечення ВНЗ, здійснюють аналітично-прогностичну 
діяльність у галузі, визначають тенденції і стратегічні напрями її розвитку, здійснюють організацію і 
контроль за навчально-виховною, навчально-методичною та науковою діяльністю ВНЗ.  

Як зазначено в одній з енциклопедій освіти за редакцією В. Г. Кременя, управління освітою на 
рівні регіону – це "...діяльність регіональних органів державного управління освітою та органів місце-
вого самоврядування, спрямована на загальнонаціональне формування регіонального компонента 
освіти з урахуванням принципів структурної ієрархії, фінансово-економічного забезпечення та оптима-
льного поєднання централізації, децентралізації й регіоналізації управління". [9] 

У сфері охорони здоров’я необхідно розробити стратегію активної участі самої людини у зміц-
ненні її здоров’я. Потрібна міжсекторна співпраця між сферами охорони здоров’я, освіти, спорту, мо-
лодіжної політики, громадськими організаціями. Також необхідно розробити національну концепцію 
щодо участі людини у зміцненні свого здоров’я. У сфері культури варто перейти до інноваційно-
інвестиційної моделі управління, яка базуватиметься на стратегічних напрямах, а саме: адаптація ін-
новаційної системи України до умов глобалізації та підвищення її конкурентоспроможності; створення 
сприятливого інвестиційного клімату; переорієнтація системи продукування інновацій на ринковий по-
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пит і споживача; створення привабливих умов для творців інновацій, стимулювання інноваційної акти-
вності підприємництва в галузі культури; ліквідація "розпорошення" коштів і концентрування фінансів 
на основних інноваційних напрямах; застосування системного підходу в управлінні інноваційним роз-
витком у галузі культури та інформатизацію суспільства.  

Таким чином, гуманітарний розвиток має бути спрямований на: 
- зміни організаційних структур закладів гуманізації сфери з метою підвищення гнучкості та 

зменшення ієрархії, розширення ступеня автономії; 
- вироблення стратегії розвитку гуманітарної сфери; 
- поліпшення доступу населення до освіти, охорони здоров’я, соціальної допомоги, культури; 
- розширення партнерства в мобілізації фінансових та інших ресурсів для розв’язання конкре-

тних задач;  
- урегулювання особливо гострих проблем соціального значення – зниження рівня безробіття, 

підвищення якості медичного обслуговування та шкільної освіти [2, 1-2]. 
У регіональних програмах інвестиційного розвитку областей України є слушні пропозиції щодо 

функціональних механізмів реалізації гуманітарної політики в діяльності органів виконавчої влади – 
розмежувати на загальнодержавні та місцеві. До загальнодержавних, наприклад, обов’язковим необ-
хідно зробити державне медичне страхування. Одним із регіональних механізмів реалізації гуманітар-
ної політики місцевими органами виконавчої влади є залучення громадських структур до здійснення 
гуманітарної політики. Варто зазначити, що гуманітарна політика повинна постійно перебувати в без-
перервному процесі оновлення, який має відповідати індивідуальним потребам та інтересам особис-
тості. У центрі уваги органів виконавчої влади, які реалізують гуманітарну політику має бути – людина, 
задоволення її культурних, духовних, освітніх потреб, надання їй якісних медичних послуг, забезпе-
чення реалізації демократичних прав і свобод. 

Стратегічним завданням держави у гуманітарній сфері є нагальна потреба у перебудові інфо-
рмаційної політики. Засоби масової інформації не виконують соціальних функцій і запитів, а формують 
примітивні смаки у населення через тиражування зразків низькопробної масової культури. 

Пріорітетними напрямками є поглиблене вивчення особливостей вироблення та реалізації 
державної гуманітарної політики як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях, шляхів їх 
оптимізації. При виробленні, здійсненні, забезпеченні системності державної гуманітарної політики на 
різних рівнях передбачено узгодження позицій загальнонаціональної та регіональних еліт. Ефектив-
ність державної гуманітарної політики пов’язана з необхідністю здійснення державою цілісної та сис-
темної політики у соціальній, економічній, гуманітарній, оборонно-безпековій, міжнародній сферах.  

У концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року зазначено, що ключовими 
проблемами у державній гуманітарній політиці є забезпечення розвитку і функціонування української 
мови як державної у різних сферах суспільного, національного та державного буття, інтеграція націо-
нальних меншин в єдиний загальнонаціональний гуманітарний простір України, єдність національного 
інформаційного простору України, формування національної культурної ідентичності, забезпечення 
єдності, канонічності та помісності православної церкви.  

Нагальні проблеми національного розвитку зумовлюють нерозв’язаність низки суперечностей, зок-
рема, між національним гуманітарним простором та регіональними гуманітарними процесами, тобто пози-
ціями місцевих еліт адміністративно-територіальних одиниць України через надмірну централізацію та 
концентрацію управління національними процесами. Доцільно розглянути нормативно-правову базу дер-
жавної гуманітарної політики у різних сферах. При її виробленні та реалізації брати курс на оптимізацію 
управління наявними ресурсами та інструментами. Особливої знаковості державна гуманітарна політика 
набуває з огляду на нагальну потребу в зменшенні адміністрування гуманітарних процесів на різних рів-
нях, створення моделі ефективної взаємодії у розвитку регіонів між центром та місцевими елітами. 

Отже, до стратегічних напрямків гуманітарної політики Української держави належить: 
- неухильне дотримання правових, економічних та організаційних засад і гарантій для саморе-

алізації особистості; 
- забезпечення якісної і доступної освіти, всебічного розвитку науки, культури, духовності; 
- забезпечення єдиного стандарту надання гуманітарних послуг та створення соціального ста-

ндарту для працівників гуманітарної сфери; 
- гарантування свободи слова і думки, вільного доступу громадян до інформації. Уряд є най-

важливішою складовою частиною і центральною ланкою всього державного механізму.  
До завдань Уряду в сфері гуманітарної політики відносяться: 
- організація роботи з формування і реалізації державної політики в гуманітарній, науково-

технічній, політико-ідеологічній сферах; з питань сім`ї та молоді, охорони здоров`я, освіти, науки; ви-
ставкової та інноваційної діяльності, культури і мистецтва, преси та інформації, фізичної культури і 
спорту, міжнаціональних та конфесійних відносин; координація заходів щодо реалізації державної мо-
вної політики; 

- організація роботи з формування і реалізації державної соціальної політики. 
Функція Уряду у гуманітарній сфері – забезпечення проведення політики у сферах праці та за-

йнятості населення, соціального захисту, науки, освіти, культури.  
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Кабінет міністрів вирішує в даній сфері наступні питання: 
- за участю громадських організацій розробляє систему заходів щодо підтримання та зміцнен-

ня здоров`я населення, забезпечує умови щодо використання фізичної культури і спорту; 
- затверджує державні стандарти освіти з кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня; 
- встановлює порядок створення, реорганізації, ліквідації, ліцензування, інспектування, атеста-

ції та акредитації закладів освіти; 
- встановлює порядок забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами вихованців, уч-

нів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів; 
- організовує розробку та здійснення комплексних і цільових загальнодержавних програм, 

створює економічні, правові та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність в галузі 
охорони здоров`я; 

- забезпечує розвиток мережі закладів охорони здоров`я; 
- забезпечує реалізацію політики держави у сфері культури; 
- забезпечує фінансування та матеріально-технічне постачання закладів охорони здоров`я, 

установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби [5]. 
Основне питання, яке виникає при формуванні управлінських структур, стосується змісту їх ді-

яльності. На наш погляд, основними функціями державно-громадських органів управління, наприклад, 
в сфері культури на місцевому рівні мають бути: 

- визначення завдань і пріоритетних напрямів регіональної культурної політики; 
- організація розробки та реалізації різних культурно-мистецьких програм і проектів; 
- зосередження матеріальних і фінансових ресурсів на потрібних ділянках і напрямах, врахо-

вуючи думку громадськості, контроль за використанням коштів. 
Форми роботи – консультації з розв’язання певних культурно-мистецьких проблем; обговорен-

ня проектів програм культурного розвитку; громадські слухання, виїзні засідання. Раді (комітету, комі-
сії) з питань культури і дозвілля необхідно надати статус юридичної особи. Для здійснення своїх пов-
новажень вона повинна мати свій власний фінансовий фонд, який би складався з асигнувань 
місцевого бюджету та позабюджетних коштів – надходження від приватних осіб, від проведених куль-
турно-мистецьких заходів,, добровільних пожертв у фонд розвитку культури. Отже, удосконалення 
діяльності місцевих органів управління гуманітарною політикою повинно відбуватись за умови активі-
зації громадянського суспільства. У названому процесі потребують вдосконалення три аспекти: алго-
ритми та відносини. 

Якщо в правильному напрямку реалізувувати Концепцію гуманітарного розвитку на період до 
2020 року, то вона: 

- сприятиме формуванню демократичного, консолідованого суспільства, де знання та можли-
вості їх практичного застосування стануть важливим засобом самореалізації і розвитку особистості, і 
тим самим сталого розвитку держави; 

- стимулюватиме зменшення розриву у рівні життя між різними соціальними верствами; 
- поліпшить моральне та фізичне здоров’я нації; 
- служитиме розвитку інформаційного суспільства; 
- інтенсифікує вихід модерних досягнень інтелектуального потенціалу нації на внутрішній та 

зовнішній ринок; 
- сприятиме соціально-культурній активізації громадянина та громадянського суспільства; 
- стимулюватиме подолання культурно-ідеологічних розходжень в українському суспільстві, 

поверненню громадянам історичної самоповаги, гордості за свою державу і віри в її майбутнє. 
Безпосередньо проблеми управління гуманітарним розвитком тісно пов’язані з управлінням суспі-

льним розвитком та забезпечення суспільної стабільності в державному управлінні, з недосконалістю та 
нерозробленістю важливих базових науково-практичних принципів. Так, принцип передбачення на основі 
випереджаючих уявлень є одним з основних для наукового прогнозування майбутнього розвитку, що дає 
можливість визначати альтернативні варіанти модернізації системи управління з урахуванням глобаліза-
ційних викликів та моделювати розвиток суспільства з урахуванням інноваційного потенціалу.  

Головними завданнями державного управління забезпеченням стабільності в цьому контексті 
повинні стати: моделювання розвитку об’єкту управління, прогнозування усіх імовірних наслідків, оцін-
ка можливих ризиків прийняття державних рішень, в тому числі, стратегічних, моніторинг інновацій, 
управління змінами тощо. Таким чином можемо говорити, що передбачення, яке формується на осно-
ві випереджаючих уявлень, є основою стратегічного державного управління, спрямованого на досяг-
нення ефективності управлінської системи та стабілізацію суспільного розвитку шляхом вибору опти-
мальної стратегії розвитку держави. Фактично випередження стає одним з основних механізмів 
забезпечення суспільної стабільності, що надає системі динаміки, спрямовуючи її на новий шлях роз-
витку. Важливим завданням держави при цьому є формування інноваційних механізмів забезпечення 
суспільної стабільності. Основною формою реалізації на практиці випереджаючих уявлень є державна 
інформаційна політика, яка визначає глобальні цілі держави та конкретні завдання системи державно-
го управління, механізми та технології їх досягнення та аналізує наявні ресурси, залежно від чого мо-
делюється той або інший сценарій розвитку. 
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Продовжуючи аналізувати здійснення культурної політики, зазначимо, що пріоритетними на-
прямами є: забезпечення умов повноцінного розвитку сучасної української культури через розробку та 
впровадження державних інвестиційних програм збереження та популяризацію досягнень національ-
ної матеріальної та духовної ультури; реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і 
проектів для дітей та молоді, спрямованих на духовний розвиток підростаючого покоління.  

У глобалізованому світі третього тисячоліття розвиток держави стає можливим лише завдяки 
ефективній реалізації її людського потенціалу. Як європейська за своєю цивілізаційною належністю 
держава Україна має спиратися у своєму розвитку на людиноцентричну систему цінностей, основу 
якої становлять свобода, справедливість, солідарність, рівність, відповідальність та ін. Нині в Україні 
розгортається процес змін, що мають на меті всебічне забезпечення інтересів людини, сприяння її 
прагненню жити й творити в гармонії зі своїм соціальним оточенням, суспільними цінностями і приро-
дою. Спираючись на цей підхід, Україні потрібно забезпечити цілісну політику гуманітарного розвитку, 
адекватну завданням модернізації суспільства згідно із загальноєвропейськими тенденціями і націо-
нальними пріоритетами.  

Гуманітарний розвиток України є процесом удосконалення суспільства шляхом наближення до 
потреб людини в усіх сферах суспільного життя, створення умов для максимального розкриття творчо-
продуктивного потенціалу й самореалізації кожної особистості відповідно до її духовних і матеріальних 
потреб таінтересів. Державна стратегія гуманітарного розвитку України ґрунтується на гуманістичних ідеа-
лах, світоглядних орієнтирах і культурних традиціях українського народу, загальнолюдських цінностях та 
універсальних стандартах прав людини [10, 41-50]. 

Відтак комплекс стратегічних гуманітарних заходів є гарантією поступового відродження всіх 
сфер українського суспільства, виходу держави на рівень повномасштабної економічної, політичної та 
науково-технологічної конкурентоспроможності. Тому нехай базовий гуманітарний принцип, який є орі-
єнтиром у діяльності нинішнього Уряду, а саме принцип "для Людини, з Людиною та в ім’я Людини" 
стане сучасною громадянською ідеологією для кожного, хто разом з нами бажає побудувати Нову 
Україну – розвинене, цивілізоване європейське суспільство третього тисячоліття! 
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THE INFLUENCE OF CULTURE ON HUMAN EVOLUTION 

 
A distinctive feature of the current stage of development is the fact that science is a synthesis of various 

disciplines in various fields of knowledge, and, in fact, it forms a holistic picture of the world, holistic world outlook, which 
is gradually replacing all the old paradigms. In this work the cultural evolution is considered in context of energy and 
information aspect, that allows exploring human culture as a process that promotes human development and evolution.  
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Савченко Анжелика Анатольевна, аспирантка Харьковской государственной академии культуры 
Влияние культуры на эволюцию человека 
Статья посвящена анализу влияния культуры на эволюцию человека сквозь призму энергетического и 

информационного аспектов, позволяющих исследовать человеческую культуру как процесс, который управляет 
развитием человека и объясняет его эволюцию. Первыми интересными исследованиями в этом направлении 
являются труды Аристотеля и Платона, древних китайских философов. Отмечено, что новые теории, которые 
эволюцию человечества объясняют природными факторами, сейчас приобрели широкую популярность, что, в 
частности, отражено в трудах современных западных философов. Доказано, что только проходя через этапы 
самоорганизации и саморазвития, человек способен в полной мере раскрыть свой потенциал в его антропологи-
ческом космическом смысле, приобретя опыт согласованности своих действий, направленных на развитие себя и 
человечества в целом. 

Ключевые слова: культура, эволюция, человек, энергетика, развитие, процесс, пространство. 
 
Савченко Анжеліка Анатоліївна, аспірантка Харківської державної академії культури 
Вплив культури на еволюцію людини 
Стаття присвячена аналізу впливу культури на еволюцію людини крізь призму енергетичного й інформа-

ційного аспектів, що дають змогу досліджувати людську культуру як процес, який керує розвитком людини та по-
яснює його еволюцію. Першими цікавими дослідженнями в цьому напрямі стали праці Аристотеля і Платона, ста-
родавніх китайських філософів. Зазначено, що нові теорії, в яких еволюція людства пояснюється природними 
факторами, нині набули широкої популярності, що, зокрема, відображено в працях сучасних західних філософів. 
Доведено, що тільки проходячи через етапи самоорганізації та самовдосконалення, людина здатна повною мірою 
розкрити свій потенціал в його антропологічному космічному змісті, набувши досвіду узгодженості своїх дій, спря-
мованих на розвиток себе і людства в цілому.  

Ключові слова: культура, еволюція, людина, енергетика, розвиток, процес, простір. 
 
The overall popularity of the new theories in which the evolution and development of mankind is 

explained with natural factors has risen. The interest to exploring humanity as a cosmic phenomenon also 
increases. And it is not coincidentally that modern Western philosophy focuses on the identification of 
"internal and spiritual structure of the human mind, its spirituality, reflective consciousness, identity, 
individuality, as on the center of the principal species differences of Homo Sapiens and of each individual 
representative of humanity" [11]. In a society there is a growing understanding of the significance of 
spirituality, culture and human rights in the formation of a new complete picture of the world and man, of their 
energy-information evolution and nature. 

At the present, a phenomenon of human cultural evolution requires a thorough and comprehensive 
exploring, because the future of humanity depends on the man itself, on orientation of his actions, thoughts, 
and nature of energy (positive or negative), via which it interacts with the environment and impacts the 
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nature. Thus the question of a new understanding of content and basics of world view as the foundation of a 
new energy-information picture of the world and man, is a thing of current interest and it needs exploring. 

The research objective is to study the human cultural evolution in the context of energy-information 
aspect that will allow exploring human culture as a process that guides the development and evolution of mankind. 

Man is a subject of many disciplines. The studies of the classics of philosophy Aristotle and Plato, 
who explored the place of man in the system of nature, are the first and the most interesting studies in this 
field. Ancient Chinese philosophy that considered man as an object of nature, but not as its subject had a 
remarkable effect. This philosophy did not separate the man from natural environment; it gave him the place 
in the system of nature, developing its internal capacity within the natural. In the view of Chinese philosophy 
man must develop his internal capacity, mostly the energetic one, in order to fully and harmoniously coexist 
with nature, but in any case not to dominate it. 

When exploring human on the basis of interaction of knowledge from various fields of science and 
culture, Russian cosmists N. Fedorov, N. Umov, P. Florensky, K. Tsiolkovsky, V. Vernadsky, A. Chizhevsky 
solved the problems associated with the life of man in society. In the philosophy of Russian cosmism man is 
described as a being that is in the process of its development, it is still not perfect, but it has the ability and the 
potential to creatively transform the surrounding world and his own culture. Relying upon the principle of energy 
origin of the process of self-organization of Cosmos, the researchers explained the phenomenon of human 
evolution level and human interaction degree with the cosmo-planetary energy to provide its development. 

On studying the works of V. Vernadsky on the transition of the biosphere into the noosphere, it is 
seen that along with the scientific thought he estimated culture that is an important phenomenon of society, 
as a planetary phenomenon [5]. In his researches the scientist claims that the living substance is a carrier 
and the creator of the free energy – the biogeochemical energy, which causes the migration of chemical 
elements that build up the biosphere. The author believes that in the last millennium within the living matter, 
this new form of energy even greater in intensity and complexity is newly created and its importance is 
growing rapidly. This form of energy associated with life of human societies, raises a new kind of migration of 
chemical elements, the diversity and power of this energy leaves a conventional biogeochemical energy far 
behind. He called this new form of energy "energy of human culture", believing that it is just the form of 
energy, that creates a noosphere nowadays [4]. 

Over the history of society development the culture in that or the other aspect was the subject of 
studying of various philosophers, historians and writers. The term "culture" is one of the fundamental ones in 
modern science. It's hard to find another word that would have so many shades of meaning. Such 
expressions as "the culture of the mind", "culture of feelings", "culture of behavior" and "physical culture" 
sound quite familiar to us. In ordinary sense culture is a valuation concept and it refers to those personality 
traits that are more accurate to be called not culture, but a level of culture. 

When studying the heritage of the Roerich, we will see that in human culture, they distinguished a 
special kind of energy, which they called "psychic energy" or "spirituality". They believed that the man is not 
only responsible for the Earth and all the creatures living on it, but also he takes part in their development, by 
means of his mental energy being a locomotive of the whole planetary evolution [10]. At the same time, if not 
realizing the role of his mental energy, man can become a brake for the evolution, according to the Roerich. 
If the energy of a man is in a state of chaos, everything that surrounds him comes into the same condition. 
And the product of human activity is not only man-made disasters, but also to a certain degree it is natural 
disasters. Roerich believed that the noosphere is already a reality and man is a driving force of it, which is 
still not enough aware of the creative and destructive power of his mind and psyche. 

In the Living Ethics, the terms "cosmic evolution of man" and "the spiritual evolution of man" have 
almost the same sense. Cosmic evolution is impossible without the spiritual one, which automatically 
launches the cosmic. Inspiration of a man is not only his ethical and intellectual perfection, but also the 
transformation of flimsy, carnal, mortal, earthly "animal" into a powerful, spiritual, immortal, cosmic Being [1]. 

Thus, the man being active and creating entity, he is the single particle energy of the whole – of the 
universe, his energy is included into the energy-informational processes of the Cosmos and it is a source of 
culture as it is, it forms its values and beliefs. The energy of human culture is the only result and the cause of 
development of the internal sense of self and society in the whole and it contributes to its evolution. 

It should be noted that the first evolutional theories were focused primarily on origin, existence and 
changes of biological species (J. Cuvier, J. Lamarck, Ch. Darwin, de Vries). In cultural anthropology the 
theory of evolution goes to the concept of Herbert Spencer, E. Taylor, and G. Morgan, who explored 
irreversible changes of cultural phenomena, caused by the need to adapt people organized in society to their 
natural environment [6]. Conjunction of natural science researches with socio-cultural ones (M. Harris, J. 
Stewart) contributed to emergence of the theory of specific evolution responsible for uniqueness and 
singularity of each culture. 

The history of human culture within the framework of the culturological evolutionist concept of 
cultural development is understood by us as the evolutional process inherent to all peoples, the process of 
undergoing of the phases and stages of development, which are already passed in more developed nations. 
The main idea of the concept is that the tendency to change is initially laid in the culture and this is its 
essential feature, and the ultimate goal of development is internally reasoned. 



Культурологія  Герчанівська П. Е. 

 134 

The essential reorientation of evolutional views from the local to the global evolutionism occurred in 
science in the second half of the XX century. Works of V. Vernadsky, N. Fedorov, K. Tsiolkovsky, V. Behterev, P. 
Florensky, A. Chizhevsky, in which the universe and the man were studied as a single entity, a single, evolving in 
Space system that follows the general principles of universal, started a universal (global) evolutionism. 

The term "universal evolutionism" and its concept were introduced for the first time by N. Moiseev in 
the book "Algorithms of Development" (M., 1987) and in the article "The logic of universal evolutionism and 
cooperativeness" (Problems of Philosophy, 1989, № 8), although he also expressed these ideas in 1986 – in 
"Strategies of reason" (Knowledge Is Power, 1986, № 10.) 

There are three the most important modern scientific approaches that have contributed to 
justification of the idea of universal evolutionism: the theory of non-stationary universe, the concept of the 
biosphere and noosphere and the ideas of synergy. 

Interaction of man and space and its evolution is being explored widely and diversely nowadays. The 
notion of man as a being capable to be creator and to create worlds is getting stronger. The principles and 
the rules of synergetic view of the world, the studies on quantum mechanics allow looking up at the concept 
of human evolution, which was suggested by P. Teilhard de Chardin [9] in a different way. The social nature 
of the human shows the experience of nature in its self-development and becomes a means of memory 
extension. Thus, a man appears as a being that has become who he is in a result of complications of the 
organic and the psychic. 

The acceptance of the principle of general exchange of energy and information in the universe causes 
the recognition of the "intelligence of the world space". Informational universe is intelligent universe. For 
modern science, it means the ability to accept and to decode information. This situation is compared to the first 
principle of the Hermetic: "Everything is thought", "We live in mind, by mind and with help of mind" [7]. 
According to the scientists, who focus on energy-information theory, the informational matrix of the universe, 
which involves the evolutional program of the structure and development of matter, can also be called God. 

The tradition of studying the human nature in the system of energy interactions was founded by 
Aristotle. The philosopher used the term "energy" to define the actual being of an object, its active action, linked 
to the transition from possibility to reality. Therefore, the "energy" differed both from the possibility or potentiality 
of this action, and from the implemented action full of realization or the result of this realization – entelechy [2]. 

Aristotle claimed that every entity contains an inner goal. Due to the target carried in the subject, the 
result exists in entity in a kind of latent state until its implementation. It shows itself only when the process is 
finished and the movement reaches its completion – the goal of development. 

Hence, if we consider the energy as a power that provides some kind of interaction between objects 
and as a power that promotes opening a potential of a subject, it is culture that can be considered as an 
energy-informational method which may and should mobilize the energetic potential of individual to create 
that or the other values, properties, characteristics which display the effect of the real energy field 
phenomena that correct the processes of self-organization of mankind. 

Since culture emerges and appears in various interactions (of society, of nature, of people), it is a 
process in fact. Cicero understood the culture as a process of enhancement and improvement. V. Ostwald in 
1909-1911 suggested an "energetic" definition of culture as a process of "transformation of energy into the 
human-helpful energy, perhaps more saving use of energy without waste" [12]. According to A. Akhiezer, 
culture – is "an intense search of the man for himself and for his place in the world" [3]. At one time, E. Tylor, 
along with the well-known definition of culture, offered also such a formulation "from the perfect viewpoint the 
culture may be studied as a general improvement of the human race" [8]. This may also tell that culture is a 
definite process, which is entirely dependent on its carrier and it is evolutionary. 

It may be confidently noted that the culture promotes the evolution; it is embodied in man and exists 
with him, appearing in a variety of interactions, in collective and individual activities, in cultural practices, in 
creation of that or the other objects. Such understanding of existence and implementation of culture, 
probably, corresponds to the hypothesis of the binary structure of the universe, which includes two layers of 
reality: the world of material objects and informational, or semantic field – a sphere of information that 
enables the existence and functioning of the sphere of spirit, of all that is supposed to be perfect. 

Development and evolution of the human being as a cognizing and acting subject of cognition, and 
as a biosocial being indicates that the implementation of its potential is possible in a result of long and 
consistent stages of self-organization and self-improvement. Only on passing through these stages, man is 
able to open all his potential in its anthropological space content, gaining the experience of consistency of its 
actions aimed for self-development and humanity development in the whole. We believe that the biological 
evolution of man is directly connected with energy-information origin that is in a man. When an energy-
information evolution of the system occurs, the qualitative characteristics of its biological parameters change 
and as a result of interdependence of these actions the process of cosmic evolution happens. 

In day-to-day life, we do not realize the unity and interconnectedness of all the things and 
phenomena, separating the world to substantive objects and to segregate events. The principles of evolution 
make us look at the world as at a complex system of interactions of different parts of a whole. The interaction 
between man, nature and society needs to become perceived at this stage. Man must consciously interact 
with all of these structures, taking responsibility for the consequences of his actions and thoughts. He should 
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understand the necessity of changes and be ready to bring them into his life. The problem of comprehension 
of the future is one of the most vexed and urgent problems of the present. Understanding of human nature 
and its role in the evolution of humanity is to cause noospheric coevolution of man and nature, and to their 
harmonious mutual development. 
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ЄТНОКУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ 

У СУЧАСНОМУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОМУ ВЕСІЛЛІ 
 
У статті проаналізовано трансформацію кримськотатарських весільних звичаїв та обрядів. У зв`язку з іс-

торичними перипетіями, які супроводжують кримськотатарську націю і сьогодні, весільна обрядовість зазнала 
значних змін. Посприяли цьому такі фактори, як: депортація кримськотатарського народу, насильницька русифі-
кація у часи радянської та сучасної влади, міжконфесійні і міжрасові шлюби. Але завдяки сучасним культурним 
тенденціям самобутність кримськотатарського весілля залишається майже незмінною і сьогодні.  

Ключові слова: кримські татари, кримськотатарське весілля, мусульманство, іслам, весільні обряди, 
кримськотатарська обрядовість, традиційне та сучасне весілля. 

 
Халилова Ленура Сейтумеровна, аспирантка кафедры культурологии и инновационных культурных 

технологий Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Этнокультурные традиции в современной крымскотатарской свадьбе 
В статье проанализированы трансформации крымскотатарских свадебных обычаев и обрядов. В связи с 

историческими перипетиями, которые сопровождают крымскотатарскую нацию и сегодня, свадебная обрядность 
понесла значительные изменения. Поспособствовали этому такие факторы, как: депортация крымскотатарского 
народа, насильственная русификация во времена советской и современной власти, межконфессиональные и 
межрасовые браки. Но благодаря современным культурным тенденциям самобытность крымскотатарской свадь-
бы остается почти неизменной. 

Ключевые слова: крымские татары, крымскотатарская свадьба, мусульманство, ислам, свадебные обря-
ды, крымскотатарская обрядность, традиционная и современная свадьба. 
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National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
Ethnocultural traditions in the modern Crimean Tatar wedding  
In the article the changes and transformations of Crimean Tatar wedding traditions and customs are analyzed. 

Nowadays, people of nationalities live in Ukraine, Crimean Tatar are the original inhabitants of Ukraine. However, there 
is not much attention given to this particular nation, its ethnic culture and traditions. The weddings customs of any nation 
are first of all identical sign which is the base for future development of nation. Today, there are no many researches in 
which the modern and older weddings traditions are compered. By the end of XX-th cent. two main wedding celebration 
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tendencies in the world have been kept, on the one hand, the wedding traditions became cosmopolitical under the 
influence of globalization, especially in interethnic, interconfessional, interracial and international marriages, on the other 
hand, the stable tendency exists concerning ethnic wedding and all related traditions.  

Today, Crimean Tatars and their cultural selfhood takes one of the most important position in Ukraine. 
Regarding the political situation Crimean Tatar have been known in the world, because they continue to fight for unity of 
their Motherland – glorious Ukraine. Recognizing the Crimean Tatar as the original inhabitants of Ukraine who have been 
living during long time on the territory of the Crimean peninsula, it should be mentioned about the specialities of their 
customs, especially about Crimean Tatar wedding. After many years of silence and prohibition to study ethnic heritage of 
deported nations we have a good opportunity to pay attention on issues of Crimean Tatar ritualism. During years of 
Crimean Tatar deportation to the countries of the Central Asia and predatory russification at Soviet times many wedding 
customs have been changed, but the basis of cultural heritage of Crimean Tatar wedding stayed thanks to the some 
modern cultural tendencies such as globalization, unification and culture urbanization. The distinct feature of ethnic 
cultural life was the constant coexistence of two elements of the Eastern and Western culture. 

There are different types of Crimean Tatar marriage: mutual agreement, when groom takes home his bride by 
the permission of her parents;theft of bride – without permit of her parents. There are known marriages when parents 
arrange about children’s wedding while they are still babies. The most popular marriage type that is fixed in 
ethnographical science, is a marriage by agreement with its numerous characteristic features and complex customs.  

Crimean Tatar wedding has pre-wedding phase such as matchmaking (söz kesim). Matchmakers (kudlar) bring 
presents and sweets and arrange about dowry (kalim) and this celebration ends with presents giving . Söz kesim 
includes a meal (cemaat aşy) and mutual prayer (duva). Later on the engagement (nişan) takes place. Matchmakers 
brings presents for all the family and the bride gets a knot (bagça) and jewellery. After engagement (nişan) both families 
started to prepare for the celebration. The next important step is Moslem marriage ceremony (nikah). According to the 
rules of Moslems the marriage ceremony (nikah) is based on the following: by presence of witnesses Mullah asks the 
bride three times whether she agrees to marry her future husband and says his name and than he asks the groom 
whether he agrees to marry his future wife and says her name and whose daughter she is. After getting positive answers 
from bride and groom proved by witnesses, Mullah announces about conclusion of marriage (nikah). 

The solemn celebration is a final phase of wedding which lasts two days. In the morning bride kisses hands of 
her parents and prepares coffee (kelin-kavesu), and mother of groom gives her daughter-in-law expensive presents. 

It is proved that traditional rituals of Crimean Tatar at times of political victimizations are transformed and 
simplified and lost some ancient rituals. Crimean Tatar is a solid nation and they had an opportunity to preserve and to 
renew the ancient cultural traditions thanks to the modern tendencies of unifications. 

Islam has made its imprint on all phases of wedding. We can say that such ritual as nikah has changed a bit, but 
it is still the main ceremony in Islam. In Holy Book of Moslems – Koran it is made an accent on the rituals. 

Islam is the base in future family life and daily routine on which newly wed rely and establish a strong family, 
blessed by Allah.  

Keywords: Crimean Tatars, Crimean Tatar wedding, Islam, wedding ceremonies, rites Tatar, ethnic and modern 
wedding.  

 
В Україні проживає багато національностей. Кримські татари є автохтонним народом України. 

Але незначна увага приділяється вивченню спадщини саме цього народу, його етнічній культурі та 
забутим традиціям. Весільні обряди будь-якої нації – це перш за все показник її самоідентифікації, на 
якому базується подальший розвиток. На сьогоднішній день існують білі плями саме в дослідженні 
кримськотатарської весільної обрядовості. І зовсім мало досліджень, де порівнюються забуті весільні 
традиції кримськотатарського народу із сучасними. На кінець ХХ століття зберігаються дві основні те-
нденції у святкуванні весіль у світі: з одного боку, під впливом глобалізації весільний обряд набуває 
космополітичного вигляду, особливо при міжетнічних, міжконфенсійних, міжрасових і міжнародних 
шлюбах, з іншого – існує стійка тенденція до етимологізації весіль і пов`язаних з ним традицій. 

Чимало дослідників вивчали елементи традиційної культури та унікальність кримських татар. 
Важливо простежити та проаналізувати динаміку змін, що відбулися у весільних обрядах.  

Найбільший вклад у дослідження кримськотатарської весільної обрядовості зробив Г. А Бонч-
Осмоловський, який проводив експедиції та присвячував наукові статті, систематизував матеріал. І 
дуже багато певних обрядодій кримськотатарського весілля повністю ґрунтуються на інформації авто-
ра, зібраній самотужки. У книзі "Брачные обряды горного Крыма" автор робить перелік усіх забутих 
традицій та вивчає обряди у всіх районах гірського і степового Криму та порівнює їх.  

У минулому році вийшов чотирьохтомник В. Е. Возгріна "История крымских татар" і здійснив 
справжній резонанс серед кримських татар. Вся інформація базується на документах архівного харак-
теру та особистому контакті автора з кримськими татарами. Незважаючи на те, що автор був росіяни-
ном за походженням, він значно чітко та глибоко описує життя кримських татар. Починаючи від монго-
ло-татар та закінчуючи сьогоденням, дослідник торкається культурних, релігійних, політичних, 
родинних тем та описує їх.  

Етнограф В. Х. Кондаракі у виданні "Универсальное описание Крыма" критикує історичні факти 
укладання шлюбу, описує традицію втечі нареченої з хлопцем та зазначає: якщо молоді змогли 
об`єднатися саме так, ніхто не повинен їх засуджувати. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що сьогодні кримські татари та їх культурна самобу-
тність посідає одне з головних місць в Україні. У зв`язку з політичною ситуацією про кримських татар 
стало відомо усім за роки незалежної України, тому що нація кримських татар до останнього продов-
жує свою боротьбу за соборність своєї Батьківщини – України. 
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Після багатьох років замовчування і заборони вивчати етнічну спадщину депортованих народів 
зараз ми маємо можливість звернутися до малодосліджених питань кримськотатарської обрядовості. 
За роки депортації кримських татар у країни Середньої Азії та насильницької русифікації у часи ра-
дянської влади, багато весільних обрядів трансформувалися та видозмінилися, але завдяки сучасним 
культурним тенденціям, таким як глобалізація, уніфікація та урбанізація культури, основи духовної 
спадщини кримськотатарського весілля залишились незмінними. Характерною рисою етнокультурного 
життя було постійне рівноправне співіснування двох елементів Східної і Західної культур.  

Наше завдання – проаналізувати динаміку змін у традиційному та сучасному кримськотатарсь-
кому весіллі. 

Весільна обрядовість – один з найстійкіших показників етнічної ідентичності народу. Шлюбні 
обряди кримських татар вражають своєю мальовничістю і химерністю.  

Оскільки кримські татари – мусульмани з XIII століття, можемо зазначити, що іслам залишив 
свій відбиток на культурі та традиціях. З ісламом тісно пов`язане становлення та сучасне відродження 
кримськотатарського народу. 

У 1223 році монголо-татари вперше принесли іслам до Криму і утворили там улус Золотої Ор-
ди. Золотоординський хан Берке – молодший брат Батия – прийняв іслам та почав активно впрова-
джувати його у ханстві. Процес ісламізації поширився відтоді, як Берке віддав турецькому султанові 
фортецю Судак, і турки-мусульмани почали освоювати південне узбережжя Криму. Але офіційно 
впровадив іслам і зробив його державною релігією хан Узбек, а завершив поширення ісламу легенда-
рний Тамерлан, який спирався у своїй політиці на мусульманське духовенство, сприяв зміцненню "ре-
лігії пророка" і вимог шаріату. Утвердження кримськотатарської нації та ісламу формувалося парале-
льно, а найбільша мусульманська цивілізація сформувалась саме в Криму.  

Після включення Кримського ханства до складу Російської імперії почався небачений тиск на 
іслам, як на основу духовної самобутності кримськотатарської культури. В умовах радянської політики 
інтернаціоналізму укладалися шлюби між представниками субетнічних груп населення, що привело до 
синтезу та запозичення деяких весільних обрядів. У весільних обрядах кримських татар можна про-
стежити комплекс релігійних уявлень. Згідно з шаріатом дозволяється укладати шлюб за другим сту-
пенем споріднення, тобто одружуватись на своїх двоюрідних, троюрідних братах та сестрах. Що ж 
стосується звичаїв кримських татар, то шлюб забороняється при кровному та молочному спорідненні, 
а також при усиновленні [5, 15]. 

Відомі різні форми укладання шлюбу у кримських татар: за взаємною згодою – коли молодий 
забирає до себе молоду, але проти бажання та дозволу батьків; крадіжка нареченої – без згоди та ві-
дома батьків. Відомі також шлюби з колиски – батьки домовляються про одруження своїх дітей, коли 
вони були ще немовлятами. Але найпоширенішою формою був і залишається шлюб, що фіксується у 
етнографічній науці як шлюб по змові, який супроводжується низкою характерних рис та комплексних 
традиційних обрядів. 

Сьогодні знайомство зав`язується на весіллях, вечорах відпочинку, дискотеках та корпорати-
вах, що може призвести до подальшого шлюбу. А якщо згадати про становище кримськотатарської 
жінки та дівчини до Жовтневої революції, то її стан за законами шаріату був просто жалюгідний. Чоло-
віки робили так, щоб в усьому пригнічувати жінок. Жінка не мала права знаходитись в одному примі-
щенні з чоловіками, відкривати своє обличчя, а також частини свого тіла і вітатися та питати кого-
небудь про що-небудь. За час відсутності господаря чоловіки не відвідують дім, якщо жінка залиша-
ється сама, цей звичай поширюється у кримських татар і сьогодні. За імамом найперша сфера діяль-
ності жінки – домашнє господарство.  

Єдиною можливістю у молоді придивитися ближче один на одного було місце біля фонтану, 
куди дівчата приходили під вечір з глечиками.  

Витрати на весілля складаються з декількох сум і носять різні назви, мають абсолютно різний 
характер. Калим – є основною сумою та обумовлюється в договорі, який не слід розуміти як на Кавка-
зі, тобто плату за наречену, інакше кажучи, як ціну дівчини, залежну від її фізичних властивостей. Зна-
чення калиму в кримських татар – винагорода за придане, яким батьки постачають наречену. У вели-
чезній більшості випадків це вказується в шлюбному договорі суворо за домовленістю. Це витрати на 
налагодження домашнього господарства, зроблені за допомогою батьків нареченої, гарантія того, що 
наречена буде жити в певних, відповідних її положенню умовах. 

Калим розподіляється на дві частини: нахт – сума, на яку батько нареченої купує все придане. 
За звичайних умов у повсякденному житті не говориться про суму нахта, а перераховуються тільки 
предмети, на покупку яких наречений повинен дати гроші. Найчастіше в шлюбних договорах можна 
зустріти такий список предметів.  

1. 20-40 турецьких золотих монет (вартістю півтора рубля кожна, які заміжні жінки носять при 
святкових вбраннях на грудях у вигляді намиста (гендарлих, бойнасти) або нашитими на шапочку 
Фес). Якщо наречений з будь-яких причин не придбає їх до весілля, то у вигляді подальшої сплати він 
закладає тестю в борг свою землю. 

2. Пара золотих сережок.  
3. Срібний пояс учбаш-кушак, або новітня його форма умуш-кушак. 
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4. Три жіночих святкових сукні атлас-антер, або баш-антер (у бідних допускається і одна). 
5. Біляча шубка – Дончук. 
6. 3-4 шовкових або вовняних шалі. 
7. Перде та головний убір нареченої – дуак. 
8. Набір необхідного для господарства мідного посуду. 
9. Кілька матраців. 
Інша (друга) сума, в середньому близько 60 руб., складова калиму, обумовлюється в договорі 

на випадок розлучення, або смерті дружини. Вони залишаються на руках у чоловіка, і в першому ви-
падку він їх безумовно виплатить дружині, у другому – ці гроші витрачаються на її похорон. Загальна 
назва калиму – мегер – мусемма розділяється на мегер – муаджель (суму, що вносять перед шлюбом), тоб-
то нахт, і мегер – муеджель, що залишається боргом чоловіка дружині на випадок розлучення [1, 21-24]. 

Коли одружується син, батько зводить споруду – будинок для молодого, або відокремлює їм 
кімнати. У свою чергу, батьки нареченої за шлюбним договором за рахунок калиму купують меблі, ко-
вдри та подушки. Усе життя наречена готує придане та особливий подарунок нареченому, що склада-
ється з дев`яти предметів: 1) чоловіча сорочка; 2) кальсони; 3) верхня сорочка – каптан; 4) явлух – 
хустка; 5) марама – рушник; 6) кисет – мишечок для тютюну; 7) саат-хан – вишитий футляр для годин-
ника; 8) чораб-бау – чоловічі підв`язки; 9) чораб – шкарпетки. 

У сучасні часи подарунок для нареченої дещо змінився, кількість предметів та їх наповнення 
заздалегідь узгоджується між сторонами [4, 33]. 

По закінченню вибору шлюбного партнера (партнерші) поставав один із основних і важливих 
моментів – сватання. Зазвичай сватати в будинок молодої приходили свати молодого у четвер або 
п`ятницю. Чоловікам зав`язували хустинку зеленого, червоного або блакитного кольору, жінки одягали 
сукню з оксамиту. У першому сватанні приймали участь дві-три особи. Свати обов`язково повинні бу-
ли бути одруженими та мати міцні родини. Свати (кудалар) приходили з дрібними подарунками та со-
лодощами, домовлялися щодо калиму та усе це дійство завершувалось дарообміном. Сез кесім су-
проводжувалось трапезою (джемаат аши) та колективною молитвою (дува). Незважаючи на тенденцію 
спрощення, виявлено, що передвесільний цикл обрядів зберігає свою актуальність й сьогодні.  

Через деякий час відбувається нішан – заручини. До будинку молодої свати приносили пода-
рунки для всієї родини, а нареченій дарували – багча (вузол) і подарунок з золота. Після нішану обид-
ві сторони починали готуватися до весілля. Напередодні весілля зі сторони нареченого влаштовував-
ся прощальний вечір, на якій були присутні гості нареченого, але без молодого. В будинку нареченої 
накривали стіл і у присутності родичів відбувався ритуал з хною. Під спів та танці дівчат нареченій 
фарбували кінчики пальців на руках та на ногах, а також волосся. Завершивши розмальовувати наре-
чену, весільчани фарбували усіх неодружених дівчат. Цей обряд втратив свою актуальність і відбува-
ється вкрай рідко. Наступного дня у будинку молодої збираються усі родичі та гості. Наречену збира-
ють до переїзду, миють у бані, одягають у сукню, вона з плачем, падаючи у ноги, прощається з 
батьками та просить у них благословення. Після цього батько одягає на неї пояс зі срібла.  

Коли всі речі приданого зібрані, то наречена гучно та урочисто під’їжджає до будинку моло-
дого, але, незважаючи на умовляння, відмовляється вийти з возу, поки свекор не подарує їй корови.  

На сучасному кримськотатарському весіллі за нареченою приїжджає молодий, платить умов-
ний викуп і вирушає на нікях. 

Як зазначено у дослідженнях про кримських татар етнографом Г. А. Бонч-Осмоловським, тре-
тій день в будинку нареченого відрізняється ще більшою складністю в обрядовому відношенні, ніж у 
нареченої. Приблизно з полудня починаються обряди гоління і одягання нареченого, які мають на меті 
підготувати його до зустрічі з нареченою. Посеред кімнати, в яку збираються всі друзі та гості, саджа-
ють нареченого і спеціально запрошений цирульник починає його голити під звуки особливої мелодії – 
траш-аваси, що виконується спеціально запрошеним на цей обряд музикантом. Тільки під час вико-
нання цієї мелодії можна проводити процедуру гоління нареченого. Як тільки цирульник почне викону-
вати свій обов`язок, хто-небудь з присутніх замовляє музикантові за деяку суму грошей іншу мелодію. 
Музикант починає її грати, цирульник в ту ж хвилину перестає голити, і наречений при загальному смі-
ховищі всіх присутніх змушений сидіти з намиленої щокою, поки хто-небудь з його друзів не засту-
питься за нього і не заплатить ще більшу суму грошей, замовивши грати траш-аваси. Гоління знову 
відновлюється до наступного виступу будь-кого з протилежної нареченому групи. Зрештою всі присут-
ні входять в азарт, розбиваються на дві партії, музиканту сплачуються все більші і більші суми грошей, 
наступні іноді слідом одна за одною, так що цирульник не встигає братися за бритву, а наречений 
продовжує перебувати в самому жалюгідному й безпорадному положенні. Нарешті, підходить час за-
кінчувати цю розвагу, бо закінчуються гроші та виснажиться до нуля певний азарт суперників. Бувають 
випадки, коли подібне гоління триває чотири-п`ять годин.  

Систематичність виконання саме цього обряду у XXI столітті вже не спостерігається у жодному 
районі Криму.  

Наступним важливим та обов`язковим кроком у кримськотатарському весілля є нікях, або му-
сульманський обряд одруження. Ритуал, "нікях" полягає в тому, що за правилами шаріату Мулла у присут-
ності свідків спочатку три рази запитує наречену чи згодна вона вийти заміж за такого – називає ім`я наре-
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ченого і чий він син, а потім один раз запитує у нареченого, чи згоден він узяти в дружини таку-то, називає 
ім`я нареченої та чия вона дочка. І тільки отримавши позитивну відповідь і нареченого, і нареченої, 
обов’язково підтверджені свідками, Мулла оголошує про вчинення нікяху – одруження. Потім зазвичай па-
ра відправляється укласти офіційний шлюб в державних установах ЗАГСу України [1, 25-26]. 

До революції нікях читали у будинку нареченої без молодого. Для цього Мулла приходив в будинок 
нареченої, сідав обличчям у напрямку Мекки. Збиралися близькі родичі, наречена знаходилась у кімнаті і 
Мулла звертався до неї через завісу зі словами : "Іменем Аллаха, словами пророка, чи згодна ти стати 
вічною подругою життя такого–то?". Питання повторювалося тричі. Наречена двічі мовчала, але коли пи-
тання повторювалось в третій раз, то вона голосно плакала та кричала, висловлюючи свою згоду.  

Урочисте гуляння є заключним етапом весілля, яке триває два дні. Перший день – у нареченої, дру-
гий – у нареченого. До революції весілля святкувалося тиждень. Вранці наречена цілувала руки батькам на 
знак подяки та готувала їм каву – келін-кавеси, а мати нареченого дарувала невістці дорогий подарунок. 

У кримських татар, на відміну від офіційного ісламу, де дозволяється мати стільки жінок (мак-
симум 4), скільки в змозі прогодувати чоловік, відсутні полігамні шлюби.  

Священна книга кримських татар – Коран, займає особливе місце в обрядах весілля. Згідно з 
весільним обрядом до будинку зі сторони нареченої передається Коран – нова книга, яку хтось прочи-
тав з родичів нареченої. Коран, у спеціальному футлярі – куран-хап, привозить маленький хлопчик. 
Мати молодого або старша сестра дає йому гроші та робить подарунок. У гарному декоративному фу-
тлярі з вишивкою Коран вивішували у будинку на людному та видному місці, обов`язково вище грудей.  

Після весілля за старим кримськотатарським обрядом наречена здійснювала омовіння та по-
чинала читати молитву в окремій кімнаті та чекала нареченого. О дванадцятій годині ночі, коли весіл-
ля закінчувалось і гості розходились по домівках, нареченого проводжали до молодої. Вранці молодих 
будили музиканти, вони вставали та робили омовіння. Нареченого чекала молодь, а наречена пере-
одягалась у нову сукню та йшла до свахи. Свекруха знімала простирадло та, якщо невістка була "чес-
ною", дарувала їй цінний подарунок. Через деякий час приходили родичі і молода в знак подяки цілу-
вала їм руки. А гостей частували кавою та влаштовували гуляння. Ключові моменти цього обряду 
залишилися незмінними на сьогоднішній день [3, 48]. 

Для кримських татар характерні своєрідні культурно-етнічні норми поведінки у подружжя. Такі 
норми складають основу традиційних ритуалів та придають емоційну окраску відношенням між чолові-
ком та жінкою. У таких нормах, як вибір партнера та характер сексуального контакту, головну роль ві-
діграє народна культура та ментальність кримських татар. У соціальній та етнічній культурах кримсь-
ких татар відносини будувались на поважному ставленні чоловіка до жінки і мова не могла йти про 
сексуальне життя до нікяху.  

Маленького хлопчика виховували у атмосфері любові до матері, сестер та бабусі. Це і є мора-
льна поведінка родинного виховання. Народившись та виховавшись в такій атмосфері, будучі підліт-
ком хлопчик відповідає подякою та повагою до жіночої статі. Також хлопчик спостерігав та брав за 
приклад поведінку батька, діда та старших братів, до слів та вчинків яких прийнято прислуховуватись 
з особою повагою. Вони постійно наголошували маленькому хлопчикові: "Къыз дегенинъ назиктир, 
къызгъа тиймек языкътыр" ("Ніжна та, яку назвав дівчиною, не чіпай дівчину – шкода"). Юнаки дозво-
ляли собі естетично милуватися дівчатами та дбайливо до них відносились. З особою повагою відно-
сились до жінок старшого покоління. Норму цієї традиційної поведінки не наважувався ніхто порушу-
вати, тому що це було небезпечно для його подальшого життя. У Корані кохання оспівується, як 
дорогоцінний дар Аллаха і застерігає закоханих від розпусти, зрад та прелюбодіяння. Своєю невдава-
ною скромністю та простотою, природною моральною чистотою та перевагою до чоловіка та родини 
кримськотатарські дівчата вражають хлопців і сьогодні. У кримських татар не спостерігаються міжнаці-
ональні та міжконфесійні сексуальні зв`язки. Кримськотатарська культура – культура діалогу, тому бу-
ти відстороненим від мечеті може розглядатися як фантастична дія.  

Перша шлюбна ніч у кримських татар – це не тільки фізичний акт, а в першу чергу духовна 
близькість, тому молодята повинні знати етнокультурні та моральні норми поведінки. Саме на ці про-
цеси впливають такі фактори, як звичаї, іслам та взаємна повага [2, 321-323]. 

Отже, нами встановлено, що традиційна обрядовість кримських татар за часи політичних репресій 
трансформувалася, спростилася та втратила деякі старовинні обряди. Кримські татари є згуртованою на-
цію, яка завдяки сучасним тенденціям уніфікації мала змогу зберегти та поновити втрачені етнокультурні 
традиції. Іслам залишив свій відбиток на всіх етапах весілля. Можна зазначити, що такий обряд як нікях, 
отримав незначні зміни та залишився основним весільним дійством в ісламі. А Священній книзі мусульман 
– Корану – відведена головна роль в усіх обрядодіях. У побуті та подальшому сімейному житті іслам є ос-
новою, на яку спираються молодята та утворюють міцний союз, благословенний Аллахом. 

 
Література 

 
1. Бонч-Осмоловский Г. А. Брачные обряды татар горного Крыма / Г. А. Бонч-Осмоловский // Известия 

российского географического общества. – 1926. – Т. 58. – Вып. 1. – С. 21–26. 
2. Возгрин В. Е. История крымских татар / В. Е. Возгрин. – Симферополь, 2013. – Т. 1-4.  



Культурологія  Герчанівська П. Е. 

 140 

3. Дьяченко П. Свадебные обряды крымских татар / П. Дьяченко // Крымские татары. Хрестоматия по эт-
нической истории и традиционной культуре [Авт.-сост. М. А. Араджиони, А. Г. Герцен]. – Симферополь : Доля, 2005.  

4. Каралезли Х. Старинный обычай татарского заручения и свадьбы в деревнях: Дерекой, Ай-Василь и 
Аутка Ялтинского района / Х. Каралезли // Крым. – 1926. – № 2.  

5. Кондараки В. Х. Универсальное описание Крыма : [В 17 ч.]. Т. 1–4 / В. Х. Кондараки. – СПб. : тип. В. 
Веллинга, 1875. – Т. 4. [Ч. 14–17]. 

 
References 

 
1. Bonch-Osmolovskiy G. A. Brachnye obryady tatar gornogo Kryma / G. A. Bonch-Osmolovskiy // Izvestiya 

rossiyskogo geograficheskogo obshchestva. – 1926. – T. 58. – Vyp. 1. – S. 21–26. 
2. Vozgrin V. E. Istoriya krymskikh tatar / V. E. Vozgrin. – Simferopol', 2013. – T. 1-4.  
3. D'yachenko P. Svadebnye obryady krymskikh tatar / P. D'yachenko // Krymskie tatary. Khrestomatiya po 

etnicheskoy istorii i traditsionnoy kul'ture [Avt.-sost. M. A. Aradzhioni, A. G. Gertsen]. – Simferopol' : Dolya, 2005.  
4. Karalezli Kh. Starinnyy obychay tatarskogo zarucheniya i svad'by v derevnyakh: Derekoy, Ay-Vasil' i Autka 

Yaltinskogo rayona / Kh. Karalezli // Krym. – 1926. – № 2.  
5. Kondaraki V. Kh. Universal'noe opisanie Kryma : [V 17 ch.]. T. 1–4 / V. Kh. Kondaraki. – SPb. : tip. V. 

Vellinga, 1875. – T. 4. [Ch. 14–17]. 
 
 

УДК 008:130.2 
 

Шаган Артем Костянтинович© 
аспірант Київського національного 
університету культури і мистецтв 

 
ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 
У статті розглянуто ціннісні аспекти формування громадянської культури як базової умови розвитку гро-

мадянського суспільства та демократичного врядування, здійснено структурний аналіз громадянської культури з 
позицій аксіологічного підходу, проаналізовано особливості ціннісних процесів сучасного українського суспільства. 

Ключові слова: громадянська культура, право, мораль, національні цінності, моральні цінності, суспільна 
аномія, ціннісні орієнтації. 

 
Шаган Артем Константинович, аспирант Киевского национального университета культуры и искусств 
Ценностный аспект формирования гражданской культуры  
В статье рассмотрены ценностные аспекты формирования гражданской культуры как базового условия 

развития гражданського общества и демократического управления, осуществлено структурный анализ гражданс-
кой культуры с позиций аксиологического похода, проанализированы особенности ценностных процессов совре-
менного украинского общества. 

Ключевые слова: гражданская культура, право, мораль, национальные ценности, моральные ценности, 
общественная аномия, ценностные ориентации. 

 
Shahan Artem, postgraduate student, Kyiv National University of Culture and Arts 
Value aspects of the development of civic culture 
The article deals with the formation of value orientations of citizens under conditions of ambivalent public 

rhetoric. The system of values of civic culture, characterized by the motivation to create certain values, namely the 
attitude of the individual to himself as the subject of civil society, critical thinking, optimism, positive attitude to social 
reality, the need for active participation in social processes and significant changes. 

The theoretical factual paper describes the scientific approach to the definition of conceptual and categorical 
apparatus. The author examines the concept of "civic culture" as a special subsystem of general culture, from the 
perspective of evolutionism and functionality. Exploring the structure of culture the author isolates its relationship with 
modality, the maturity of society, thoughts and actions, characteristic of a society, social dependency, behavioral 
patterns, values and ideas that reflect the relationship of features that is specifically taken from society. 

Special attention is focused on the author's definition and characteristics under the concept of "value". The 
author argues that it is the value of organizing knowledge, motivating behavior and activities of the individual, making 
human life filled with meaning. 

Summarizing scientific approaches to the definition of the concept the author identifies two main groups of 
values which are important in the formation of human beings, namely, material and spiritual, and concludes that values 
are ideas, norms, processes, relations material and spiritual order, having a positive objective value and are able to meet 
the specific needs of people. Human values is the link that connects its public and private life. 

Based on the scientific analysis of the author defines defines the value system of modern trends of Ukrainian state. 
The author believes that things that happened in Ukraine are caused by a break of certain social consciousness 

of citizens , determined the transition from traditional society to an innovative type of paternalism to civic participation, 
from authoritarianism to democracy. This process is accompanied by the transformation of value systems that formed the 
basis of society and state. 

The author believes that Ukrainian society has undergone fundamental structural changes due to the 
destruction of the existing value system for decades. Social transformation led not only to changes in economic, political 
and cultural institutions, but also become a source of instability social environment caused blurring objects identification 
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values. There is a contradictory process radical reassessment of the totality of values, which leads to difficulties in 
adapting to the individual requirements of modern times, strengthens the processes of social anomie. 

The author believes that the important form of expression of civic culture is law and morality. The law and 
morality form the model and the value-normative standards of society orientations. 

In the process of historical development of civic culture the ideals and norms of rationality have been absorbed. 
This active, rational-activist culture in my opinion, is today a prerequisite of social and cultural development of many 
Western countries. That culture directs people to actively mastering social reality in all its spheres. 

According to the author in the structure of civic culture stand stable values not subject to the passage of time, 
we can say, classic, universal primary function is to convert the objective imperatives of social activity in the subjective 
goals, motives actions and deeds. Civic values is to strengthen the existing system, they meet the criterion of general 
significance and that is objectively serve the integrity of society by rationing behavior of the person. 

In conclusion, the author distinguishes four important basic components, namely cognitive, as the basis of socio-
psychological, economic, political, legal, cultural and historical knowledge; axiological as important values, an ideal position; 
reflexive, as a special ability to think critically, the ability to explore and discuss the nature of events, using various sources 
of information, etc.; behavioral, as a way of socially transformative activities based on sustainable values. 

Characteristic features of civic culture is its autonomy, rationality, and rational-critical attitude to reality, 
democracy, tolerance and pluralism. The ability to exercise their rights, freedoms, availability of high responsibility 
towards society and the state, patriotism . Those are valuable principles on which is formed a high level of civic culture. 

The author argues that the purpose of civic culture is to build value orientations of members of civil society, as 
well as symbolic and normative mediation of their interaction with each other. Without civic culture, understood as the 
capacity for dialogue, consensus and co-operation in general civil purposes, the company is doomed to collapse. 

Keywords: civic culture, law, morality, moral values, socialanomie, values. 
 
У сучасній Україні становлення ціннісних орієнтацій громадян відбувається в умовах амбівале-

нтної державної риторики, яка, з одного боку, закликає громадян до активності, критичності та відпові-
дальності, а з іншого – обмежує участь громадян їх голосуванням на виборах і пасивним спостере-
женням політичних дебатів. Такий стан речей призводить до політичного абсентеїзму, провокує 
соціальну апатію, формує у громадян переконання в тому, що від них нічого не залежить, вони нічого 
не можуть змінити в житті як суспільства, так і окремої громади, внаслідок чого блокується потреба 
пошуку конструктивних рішень для досягнення суспільної згоди та покращення суспільного життя. На-
томість система цінностей громадянської культури характеризується ставленням особистості до себе 
як суб’єкта громадянського суспільства, критичним мисленням, оптимізмом, активним ставленням до 
соціальної дійсності, потребою брати участь у суспільно значущих процесах і змінах. 

Цінності та ціннісні орієнтації є предметом наукового інтересу протягом багатьох століть. Серед сучас-
них вітчизняних та зарубіжних авторів феномен цінності та ціннісних орієнтацій досліджували В.Андрущенко, 
М.Боришевський, Б.Братусь, Є.Головаха, А.Гусейнова, М.Кейзеров, М.Каган, А.Ручка, Ю.Резніков, Г.Ситник, 
Ю.Шайгородський тощо. Водночас проблематика формування ціннісних засад громадянської культури зали-
шається недостатньо розробленою, вирішення якої і стало завданням нашого наукового пошуку.  

Незважаючи на той факт, що термін "громадянська культура" в науковому дискурсі артикулюється 
уже тривалий час, ціннісні аспекти цього феномена не розкриті в повній мірі. У нашому дослідженні ми роз-
глядаємо громадянську культуру як особливий вид, підсистему загальної культури. Наукова думка трактує 
поняття "культура" у межах двох основних підходів, а саме: з позицій еволюціонізму (культура як сукупність 
досягнень, що слугують розвитку людини і її оптимальній взаємодії з навколишнім світом) і функціональності 
(культура як сукупність способів діяльності, що задовольняють людські потреби на основі загальноприй-
нятих уявлень). 

Більшість розвідок, присвячених культурологічній проблематиці, акумулюють у собі ці два підходи. 
Так, культурологічні довідкові видання визначають культуру як історично визначений рівень розвитку сус-
пільства, творчих сил і здібностей людини, що виражений в типах і формах організації життя і діяльності 
людей, а також в створюваних ними матеріальних і духовних цінностях [8, 450]. На думку М.М. Курінного, 
культура – це сукупність матеріальних і духовних надбань, комплекс характерних інтелектуальних і емо-
ційних рис суспільства, що включає у себе не лише різні мистецтва, а спосіб життя, основні правила люд-
ського буття, системи цінностей, традицій і вірувань. У вужчому сенсі – сфера духовного життя, що охоп-
лює мову, літературу, виховання, освіту, науку, різні види мистецтв, систему релігійних вірувань, політичну, 
правову, побутову культуру, а також установи і організації, що забезпечують їх функціонування [7, 171]. 

Систематизуючи дані підходи до визначення культури, ми можемо сформувати її інтегральне 
визначення, а саме: культура – це людська діяльність, представлена, з одного боку, у вигляді сукупно-
сті універсальних і функціонально пов’язаних способів і засобів (зразків, технологій, інструментів), а з 
іншого – в якості системи уявлень і знань про ці способи і засоби. 

Дослідник М.С. Каган, досліджуючи структуру культури, стверджує, що вона є взаємозв’язком 
трьох модальностей, а саме:  

- людської модальності, в якій культура виступає як сукупність неспадкоємних якостей людини; 
- процесуально-діяльнісної модальності, в якій культура виступає способом діяльності люди-

ни, її "технологією"; 
- предметної модальності, в якій культура охоплює усе різноманіття творчості людини – мате-

ріальної, духовної і художньої, що утворює "людський світ" або ноосферу [5, 23-24]. 
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Як складова загальної культури громадянська культура – простір вільної самореалізації гро-
мадян у суспільстві, вона виступає важливим елементом громадянського життя. Так, Н.М. Кейзеров 
стверджує, що вона виражає рівень зрілості суспільства, здатність подолати протиріччя в рамках за-
безпечення загальних громадянських інтересів, форм і механізмів вироблення та реалізації спільних 
рішень, узгоджених дій [6].  

Дослідник В.Н. Мехедов зазначає, що громадянська культура вміщує спосіб думок і дій, характерний 
для того чи іншого суспільства, який регулює взаємовідносини громадянина і держави, а також окремих гро-
мадян та їх об'єднань між собою. Базовою ознакою громадянської культури є відображення життя в суспільс-
тві в цілісному вигляді, в єдності внутрішніх зв'язків і протиріч, основних тенденцій та соціальних залежнос-
тей. Громадянська культура розглядається як сукупність поведінкових моделей громадян даної держави, а 
також цінностей та ідей, що відображають ці взаємини, особливості суспільства [3]. 

Громадянська культура є тим типом культури, що відповідає природі громадянського суспільс-
тва. Серед найбільш важливих завдань, що стоять перед громадянською культурою, Ю.М. Резнік ви-
діляє: формування ціннісних орієнтації членів громадянського суспільства, символічне опосередку-
вання їх взаємодії між собою [10, 223].  

Виступаючи суб’єктом культури, людина у своїй діяльності опирається на загальнолюдські цінності. У 
сучасній психології категорія "цінності" вважається однією із найскладніших. Цінності організовують пізнання, 
мотивують поведінку та діяльність особистості. Вони роблять людське життя наповненим значенням. 

У даному контексті поняття "цінності" інтерпретується як соціально схвалювані і такі, що поді-
ляються більшістю у суспільстві, уявлення про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, любов, 
дружба тощо. Цінності являють собою переконання, що поділяються більшістю, відносно цілей, до 
яких потрібно прагнути [9, 882]. Саме культура визначає систему ціннісних уявлень, що регулюють 
індивідуальну та соціальну поведінку. У свою чергу, загальнолюдські цінності і норми виступають 
стрижнем, що об’єднує загальну і громадянську культуру.  

У науковому дискурсі найбільш поширеним і прийнятним є твердження, згідно з яким цінності є 
предметом потреб та інтересів людини. Такими предметами виступають речі, явища чи ідеї, думки. 
Залежно від цього виділяють дві групи цінностей: 

• матеріальні, які пов'язані з задоволенням суто практичних потреб, а тому їх мірилом виступає 
практична корисність предметів (знаряддя і засоби праці, предмети і речі безпосереднього споживання); 

• духовні, які, у свою чергу, можуть бути пізнавальними, науковими, естетичними, художніми, мора-
льними (ідеї, теорії, думки: політичні, правові, моральні, естетичні, філософські, релігійні, екологічні тощо). 
Тобто ми можемо сформувати думку, що цінності – це ідеї, норми, процеси, відносини матеріального і духов-
ного порядку, які мають об'єктивну позитивну значимість і здатні задовольняти певні потреби людей.  

Як зазначають вітчизняні дослідники, суспільний розвиток супроводжується виникненням і розвитком 
відносно самостійної, стійкої системи цінностей. У цьому сенсі суспільні цінності, з одного боку, визначають і 
впливають на зміст норм, з іншого – формують своєрідну мотиваційно-смислову систему координат для осо-
бистості, унормовують її діяльність, пропонують суспільно прийнятні норми поведінки [12, 62].  

Цінності формуються на основі суспільної практики, індивідуальної діяльності людини в межах пе-
вних конкретно-історичних відносин, форм комунікації і мають соціальний характер. У даному контексті 
особисті цінності виступають своєрідною конкретизацією цінностей суспільства, причому вид і ступінь цієї 
конкретизації залежать як від рівня розвитку особистості, так і позиції особистості в соціальній системі.  

Цінності людини є тією ланкою, що пов’язує її суспільне та індивідуальне життя. Аналізуючи іє-
рархію цінностей, ми можемо виокремити в її структурі особистісні, національні та загальнолюдські 
цінності. Американські дослідники зазначають, що особистісні цінності відображаються у свідомості у 
формі ціннісних орієнтацій – складних, певним чином згрупованих принципів, які надають злагоджено-
сті і спрямованості різноманітним мотивам людського мислення й діяльності в процесі розв’язання 
спільних людських проблем [14]. 

На думку Б.Братуся, цінності особистості – це усвідомлені й прийняті людиною загальні смисли 
її життя. Саме особистісні цінності, у разі їх усвідомлення, є основними одиницями свідомості, що кон-
ституюють, визначають головне і відносно постійне ставлення людини до основних сфер життя – до 
світу, до інших людей, до самої себе [1, 89].  

Досліджуючи систему духовних цінностей особистості, М.Боришевський у її структурі виокремлює 
низку підсистем, а саме: 1) моральні цінності; 2) громадянські цінності; 3) світоглядні цінності; 4) екологічні 
цінності; 5) естетичні цінності; 6) інтелектуальні цінності; 7) валеологічні цінності [1, с. 24-25]. Отже, система 
цінностей визначає сутність як людини так і певної спільноти, спрямованість їх дій і вчинків.  

Національні цінності формуються під час історичного розвитку нації, розвитку її матеріальної і 
духовної культури, набуваючи специфічних особливостей під прямим та опосередкованим впливом 
існуючих політичних та економічних відносин і національних традицій.  

Досліджуючи особливості української ціннісної системи, Г.Ситник до основних українських на-
ціональних цінностей відносить: державний суверенітет, територіальну цілісність, демократичні осно-
ви розвитку, працелюбство, духовність, сім’ю, рівноправність народів, які населяють Україну, самовід-
даність під час захисту Батьківщини, соціальну справедливість, колективізм, матеріальне та духовне 
надбання народу України, миролюбність, толерантність, доброзичливість [11, 369]. 
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Національні ціннісні орієнтації формуються впродовж століть і тисячоліть. Водночас різкі зміни 
економічного, суспільно-політичного, духовного життя нації приводять до перегляду цінностей. Зага-
льнолюдські цінності залишаються, а політичні, економічні, соціальні та ін. зазнають певних, а часто і 
значних змін. Нові умови життя диктують необхідність нових цінностей. 

У сучасні Українській державі формування ціннісної системи координат суспільства є однією із 
найважливіших і дискусійних проблем. Такий стан речей зумовлений тим, що Україна проходить дуже 
складний етап історичного розвитку, коли відбувається злам суспільної свідомості громадян, детермі-
нований переходом від традиційного суспільства до суспільства інноваційного типу, від патерналізму 
до активної громадянської участі, від авторитаризму до демократії. Цей процес супроводжується 
трансформацією ціннісних систем, які складали основу суспільства і держави. На зміну радянській си-
стемі колективних, патерналістських цінностей, формується нова система цінностей, яка передбачає 
чітку орієнтацію українців на європейські цінності, на моральне оздоровлення суспільства, зростання 
значення цінностей та культури громадянського суспільства в загальному розвитку української полі-
тичної нації порівняно з цінностями держави. 

Українське суспільство зазнало кардинальних структурних зрушень через руйнування існуючої 
впродовж десятиліть ціннісної системи. Суспільні трансформації призвели не лише до зміни економіч-
них, політичних і культурних інститутів, а й стали джерелом нестійкості соціального середовища, зу-
мовили розмитість об’єктів ідентифікації, ціннісних орієнтацій. Відбувається суперечливий процес до-
корінної переоцінки всієї сукупності цінностей, що зумовлює труднощі адаптації особистості до вимог 
нового часу, посилює процеси суспільної аномії.  

На думку Р.Мертона, аномія виникає тоді, коли люди не можуть досягти приписуваних цілей вста-
новленими суспільством засобами. Це проявляється у падінні моралі, у втраті "еталонності" ціннісної сис-
теми старшого покоління, у неповазі до закону, у поширенні правопорушень і закону. Мораль – це система 
цінностей і норм поведінки людей у ставленні одне до одного та до суспільства. Вона виникає і розвива-
ється у зв’язку із потребою суспільства регулювати поведінку людей у різних сферах їхнього життя і вва-
жається одним із найдоступніших способів осмислення складних процесів суспільного буття [13, 38]. 

Моральні цінності – це різні форми вираження моральних вимог: норми і принципи моралі, моральні 
ідеали, поняття добра, справедливості, честі, гідності, обов'язку, життя людини, її моральні якості, моральні 
характеристики вчинків, діяльності та стосунків тощо. Моральні цінності, на нашу думку, виступають системо-
творчими у структурі громадянської культури, значення яких підсилюється в періоди трансформацій, коли 
переконання, ідеї переглядаються і переосмислюються. Виступаючи моральним імперативом, громадянська 
культура оцінює ступінь наближення суспільства до таких ідеалів як обов’язок, відповідальність, гідність, со-
вість, патріотизм, толерантність, компромісність, відкритість до спілкування і співпраці на благо суспільства.  

Регуляторами поведінки людей слугують право і мораль як ціннісні форми свідомості, що ма-
ють нормативний зміст. Саме право і мораль формують еталони і стандарти ціннісно-нормативних 
орієнтацій суспільства.  

У процесі свого історичного розвитку громадянська культура увібрала в себе ідеали та норми 
раціональності. Така діяльнісна, раціонально-активістська культура є сьогодні обов’язковою умовою 
соціокультурного розвитку багатьох західних країн. Це культура, що орієнтує людей на активне засво-
єння соціальної дійсності в усіх її сферах. В економічній галузі вона проявляється як стійка орієнтація 
на успіх, визнання ділової активності і підприємливості, в політичній – в критично-раціональному від-
ношенні до дійсності, в ініціативності і відповідальності громадян за рішення, що приймаються, в ду-
ховно-ідеологічній – в утвердженні ідейного плюралізму і толерантності по відношенню до інших уяв-
лень і культурним стилям життя.  

У структурі громадянської культури виділяються стійкі цінності, які не підвладні плину часу, 
можна сказати, класичні, універсальні. Основна функція громадянських цінностей полягає в перетво-
ренні об'єктивних імперативів соціальної діяльності в суб'єктивні цілі, мотиви дій і вчинків. Громадян-
ські цінності полягають у зміцненні існуючого ладу, вони відповідають критерію загальнозначимості і 
загальнообов'язковості, тобто об'єктивно служать цілісності соціуму шляхом нормування поведінки 
його членів. Підтримка цілісності суспільства та його демократичний розвиток здійснюється тоді, коли 
поведінка людей будується на домінантах, що відображають різні вимоги суспільного життя.  

Розглядаючи ціннісні аспекти формування громадянської культури, ми можемо виокремити в її 
структурі чотири базових компоненти, а саме:  

1) когнітивний: основи соціально-психологічних, економічних, політичних, правових, культурних та 
історичних знань. На їх основі в суспільстві формується ціннісна система, яка відображає пріоритети в 
життєдіяльності суспільства. На базі існуючих в даному суспільстві цінностей відбувається формування 
громадянської позиції, і як наслідок, громадянськості. Громадянськість – інтегративна якість особистості, 
яка характеризується ціннісним ставленням до держави, народу, до себе як громадянина; на основі усві-
домлення прав і обов’язків дозволяє відчувати себе юридично, морально й політично дієздатною, спромо-
жною компетентно впливати на розбудову демократичного громадянського суспільства [4, 30]; 

2) аксіологічний: ціннісні орієнтації, ідеали, позиції; вміння брати відповідальність, робити усвідом-
лений вибір, приймати рішення. Громадянська культура включає в себе наступні громадянські цінності: 
самовизначення особистості, повага прав і свобод людини, повага людської гідності, повага до інститутів 
громадянського суспільства, повага до норм і правил сучасної демократії, патріотизм, толерантність; 
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3) рефлексивний: здатність до критичного мислення, вміння досліджувати і обговорювати сут-
ність подій, користуватися різними джерелами інформації, розуміти необхідність існування у суспільс-
тві різних норм і законів, розуміти і оцінювати наявність різноманітних етнічних, регіональних, релігій-
них та інших груп у нашій країні, знати сутність відмінностей між ними, усвідомлювати необхідність 
порозуміння і поваги інакшості, оцінювати досвід та діяльність іншим людям, вміти пояснювати погля-
ди і позицію іншої людини, формулювати власні норми і цінності;  

4) поведінковий: способи здійснення соціально-перетворюючої діяльності, заснованій на сталій 
системі цінностей. Саме у такій діяльності проявляється прихильність нормам та ідеалам. Важливу 
роль у формуванні громадянської культури відіграють накопиченні поколіннями традиції і звичаї.  

Отже, значення громадянської культури полягає у формуванні ціннісних орієнтацій членів грома-
дянського суспільства, а також в символічно-нормативному опосередкуванні їх взаємодії один з одним. 
Без громадянської культури, що розуміється як здатність до діалогу, консенсусу і співробітництва в загаль-
ногромадянських цілях, суспільство приречене на розпад і виродження. Особливостями громадянської 
культури є її автономність, раціональність, і раціонально-критичне відношення до дійсності, демократич-
ність, толерантність і плюралізм. Вміння користуватися своїми правами, свободами, наявність високої від-
повідальності перед суспільством і державою, патріотизм – це ті ціннісні засади, на основі яких формуєть-
ся високий рівень громадянської культури, а як наслідок – стійка система демократичного врядування.  
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КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ ГРАФІЧНОГО ВТІЛЕННЯ  
ЕТНІЧНОЇ ПРОЕКТНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 

 
Публікація продовжує наукові розвідки щодо проектних концепцій та умов втілення кожної з них у рекла-

мній продукції. Обґрунтовано наявність типових композиційних угруповань знаково-символьних елементів, вста-
новлено умови композиційної організації інформації, яка відповідає етнічній концепції.  

Ключові слова: рекламно-графічна продукція, етнічні проектні концепції, композиційна організація знако-
во-символьних елементів.  

 
Божко Татьяна Александровна, кандидат искусствоведения, заведующая кафедры графического 

дизайна и рекламы Киевского национального университета культуры и искусств 
Композиционные прийомы визуального воплощения етнической проектной концепции  
Публикация продолжает научное исследование проектных концепций и их роли в создании рекламной 

продукции. Обосновано наличие типичных композиционних групп из знаковых и символьных елементов. Опреде-
лены условия композиционной организации информации, соответствующей етнической концепции.  

Ключевые слова: рекламно-графическая продукция, проектные концепции, композиционная организация 
знаково-символических элементов. 

 
Bozhko Tetiana, Ph.D. (Art History), Associate Professor, Head of Graphic Design and Advertisement Department, 

Kyiv National University of Culture and Arts 
Compositional techniques the graphical representation of the ethnical concepts 
This publication continues scientific research on design concepts, relevant graphic design, and conditions of 

their implementation in the promotional products. This article examines the implementation variability of the ethnical 
concepts based on various iconic-symbolic elements and their groupings. The article gives the foundation for the 
presence of typical composite groupings. It describes the conditions for a compositional organization of information 
according to the ethnical concept. 

It is proved that the designer’s project proposals are unable to encode the content accurately in case they do 
not have a clearly defined vector style. Thus, the implemented projects do not apply visual methods nor clarify the 
content, but cover the content up.  

The article demonstrates that the letter font, symbol and sign elements are the most condactive for the visual 
embodiment of ethnically oriented design concepts. Because of them, a significant number of imaginative, emotional and 
contextual material is transformed into a set of stereotypes about certain ethnic culture. The combined effect of these 
elements can increase due to compliance with the conditions of the composite representation of information codes or 
decrease due to the neglection of the established compositional patterns. Each code represents well organized, and to 
some extent typical compositional scheme. This is an equal pointer ethnic oriented media, as well as signs, letters and 
symbols within this scheme. 

For Ukrainian ethnical concept the main features for of the compositional organization of information are 
fundamentality, concordance, symbolism, subordination. 

Fundamentality. It is the selection of resistant composite connections between different elements or their stable 
groups distributed within a culture that are not compatible with infinite variation of their combinations, but are the subjects 
to the traditions of visual coding. . 

Concordance. It is an interaction of ethnic characters or visually stylized images without keeping precision scale, 
rhythm, contrast, nuance. These characters partially ordered or they are based on repeated changes of ordering. (at the 
background area, or within the main semantic forms). This compositional method imposes restrictions on the "creative 
space" in relation to quantitative and qualitative composition as separate elements, as well as composite their groups 
involved in it. 

Symbolism. It is an emphasis on the original form symbolism that was realized because of the accuracy and 
pithiness of graphical implementation of the essential qualities. These qualities have to be transmitted by visual 
channels. The compositive group based on retention of this technique, focuses on meaningful fillings for one of the 
encoding means (signs, symbols or letters font) or it secretes the opposition or merge of several images based on the 
same mean, in such a way that a new formation would get a consistancy of interpretation. 
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Subordination. This is subordination and coordination of shapes, sizes, and related plastic changes between 
stylized, formalized textual and emblematic elements of the visual message. Because of subordination relationships 
between elements of visual get credibility and solid outline information notice get consistency. 

Keywords: advertising and graphic products, design concepts, compositional organization of information. 
 
Нагальна необхідність прискореної та чіткої ідентифікації товарів на споживчому ринку поряд з 

потребою стимулювання вітчизняних товаровиробників спонукає до активного впровадження історич-
но сформованих етнічних знакових форм або їх сучасних реплікацій у рекламно-поліграфічній продук-
ції. Однак їх використання не завжди буває влучним та викликає саме ті емоційні реакції, на які розра-
ховували надавачі реклами.  

Причини такої невідповідності автор вбачає насамперед у дисбалансі між практичними запи-
тами до візуальних носіїв рекламної продукції та ступенем розбудови наукових знань щодо умов ефе-
ктивного й точного кодування інформації за допомогою зображувальних та символьних елементів.  

Власне, у царині проектування рекламно-графічної продукції такі сутнісні питання, як генерування 
та утримання проектної концепції, що відповідає за вектор змістоутворення, переважно лишились поза 
увагою наукових досліджень. Водночас саме вони є відповідальними за визначення змістових орієнтирів у 
побудові візуальних звернень і їх візуального виділення з осередку подібної рекламної продукції.  

З метою вирішення встановлених суперечностей вбачається необхідним і доцільним розгляну-
ти арсенал асоціативно-образних засобів, що забезпечують етнонаціональне кодування візуальних 
звернень та умови їх композиційної взаємодії у рекламно-графічній продукції.  

Дане дослідження спирається на авторські попередні наукові розвідки щодо проектних конце-
пцій, поширених у графічному дизайні [2; 3; 8], та характерні риси візуального втілення проектних кон-
цепцій, встановлених А. Лаврентьєвим [8] та Т.Битачевською [3]: геометричної, органічної, синергети-
чної, метафоричної та енергоінформаційної концепцій. 

Зауважимо, що у науковій розвідці "Проектні концепції у графічному дизайні" [2] автором було 
виділено угруповання етнічно-орієнтованих проектних концепцій як таке, що отримало достатнє поши-
рення у реалізованих комунікативних проектах. Однак наявність достатньо варіативної кількості обра-
зо-утворюючих засобів й умов їх взаємодії у різних носіях спонукають приділити вивченню означеного 
питання більш прискіпливу увагу. Власне, дане дослідження сфокусовано на таких аспектах дизайн-
проектування, як: 

– визначення обсягу та характерних властивостей тих засобів, що забезпечують етнічне коду-
вання візуальної інформації;  

– поглиблене вивчення умов взаємодії подібних та відмінних асоціативно-образних засобів;  
– з’ясування наявності або відсутності типових композиційних угрупувань з них при візуально-

му втіленні етнічно-орієнтованих звернень.  
Для дослідження умов композиційної організації інформації, подиктованих кожною з проектних 

концепцій, доречно розглядати кожне з візуальних повідомлень як струнко організовану графічну сис-
тему, в межах якої кожний з елементів працює на виконання загальної мети (комунікативної, гедоніч-
ної, ідеологічної або ін. функцій). Звідси, актуальною стає вимога до чіткого обмеження і використання 
тільки вкрай необхідної кількості графічних елементів у такій системі (подібно до писемної мови, де 
кожний знак має працювати на якість передачі змісту). Таке розуміння специфіки ГД стверджено у фа-
ховому термінологічного апараті, де замість терміна "вільна творчість" закріплено й поширено поняття 
"побудова" співвідносно результатів проектної діяльності. Але процес опанування такої побудови та 
забезпечення необхідних композиційних зв’язків між елементами зображувальної мови завдяки кіль-
кості чинників (форма, пластика, масштаб, колір і фактура) та можливих варіантів їх комбінаторного 
поєднання є складнішим, ніж процес опанування літерно-алфавітною системою писемності і потребує 
більшої наполегливості, часу і здібностей від її виконавців.  

Звідси, автор вбачає доречним застосовувати метод структурно-семіотичного аналізу як такий, 
що орієнтований на виявлення зв’язків між змістом рекламно-графічної продукції та відповідних йому 
образно-асоціативних характеристик композиційних елементів. Цей метод уможливлює постійне спів-
віднесення: змісту інформації; кількості і насиченості елементами систем кодування; семантичної від-
повідності елементів необхідним характеристикам; складності їх композиційної взаємодії. Пріоритет-
ність вибору саме цього методу додатково обґрунтовується його зорієнтованістю на виділення у 
проектах макро і мікрорівнів, з визначенням значущості кожного з елементів у їх складі.  

Застосування цього методу до фактологічного матеріалу (реалізованих графічних проектів, що 
апелюють до традицій етнічної культури) фокусує увагу на наявних, але допоки не достатньо чітко 
окреслених науковою думкою розбіжностях між знаковими, символьними (в тому числі інноваційно 
стилізованими) та літерно-шрифтовими елементами, й спонукає окреслити їх. 

Упорядкування визначень набуває додаткової актуальності з огляду на наявність розбіжностей 
у визначенні "знаку" науковцями з різних галузей знань, таких як лінгвістика, математика, логіка, семі-
отика й семіологія.  

Апелюючи насамперед до результатів досліджень, отриманих фахівцями з дизайну, звернемо 
увагу на визначення "знаку", наданого Каспер Дж. Веркманом, що пропонує під цим терміном розуміти 



Вісник НАКККіМ № 3’2014  ISSN 2226-3209 

 147

форму збереження інформації, набагато місткішу та лаконічнішу, ніж літерно-алфавітні повідомлення, 
оскільки кожний з історичних знаків складався і використовувався людством упродовж тисячоліть, в 
результаті чого ці форми набули здатності поєднувати в собі естетичні, утилітарні, інтелектуальні та 
емоційні якості [4]. 

Відомим російським професором лінгвістики і семіології О.Ф. Лосєвим [9] сформовано низку 
визначень щодо сутності знаку, серед яких слід виділити такі: 

- знак – матеріально втілений об’єкт, що може сприйматися з різною кількістю значень (або ві-
дображувати цілу сукупність значень) в процесі функціонування [9, 34] ; 

- Для вирізнення серед інших, знак повинний мати власну, індивідуальну, яскраво виражену, 
структуру [9,35]; 

- знак має сприйматися як єдине, неподільне загальне ціле, навіть за умови, якщо він укладе-
ний з досить значної кількості елементів. (Закон композиції – нічого не можна додати, і нічого не мож-
на відняти без шкоди для загального цілого.) [9,35];  

- будь-який знак предмета або явища – це відображення предмета або явища, опосерковане 
свідомістю. Співвідношення між знаком і тим, що він позначає, крім їх практичного співвідношення, 
знаходиться ще й в стані взаємного само віддзеркалення [9,42]. 

Наявність таких визначень дозволяє поширювати термін "знак" не тільки на історично встано-
влені форми графічного відображення предметів, явищ або подій, а також і на новоутворені візуально-
графічні елементи та композиційні угрупування з них, якщо такі форми володіють здатністю "ущільню-
вати" інформацію, конденсувати в собі соціальні, морально-етичні, світоглядні та інші положення, й 
сприяють їх адекватному декодуванню в інформаційному середовищі.  

Натомість, за свідченням А. Вєтрова, термін "символ" у мистецтві" уособлює універсальну естети-
чну категорію, що розкривається через зіставлення з суміжними категоріями – образу художнього з одного 
боку, знака та алегорії – з іншого [5]. В широкому значенні символ – це образ, узятий в аспекті своєї знако-
вості. Тобто символ – це художній образ, сприйняття та трактування якого поширюється за межі означення 
того об’єкту, що безпосередньо відтворюється у графічній формі. Так, зображення лелеки вже є символіч-
ним відображенням повернення до рідного краю, обєднання родин, сподівань на їх поповнення…  

Водночас Дж. Бертін звертає увагу на різну ступінь графічного узагальнення й кількість елеме-
нтів візуальної мови, застосованих при унаочненні символу та здатних утворити принаймні два прин-
ципово відмінних його виміри. Складна пластична побудова вкупі з наближенням до натуралізму за-
безпечують стилізоване символічне зображення [1] .  

Звідси, будь-який символ є образом і будь-який образ є, хоч би до деякої міри, символом; але 
категорія символу вказує на вихід образу за власні межі, на наявність додаткового смислу (або його 
варіативного ряду), що нероздільно зливається з образом, проте з ним не тотожний. Предметний об-
раз і глибинний смисл у структурі символу – як два полюси, немислимі один без одного, адже символ 
втрачає поза образом свою явність, а образ поза смислом розсипається на свої компоненти, але й 
розведені між собою, вини зберігають напругу, в якій і розкривається символ. Переходячи в символ, 
образ "світліє"; смисл "світиться" крізь нього, як смислова глибина, смислова перспектива [6]. 

Натомість чітка графічна схема, позбавлена допоміжних (поточнюючих та збагачуючих) графі-
чних елементів, забезпечує знакову форму, що стверджується при її численному повторенні та наслі-
дуванні. Так, численні візуальні повтори графічної форми сокола, що у полюванні на здобич, нехтуючи 
власною безпекою, стрімко прямує до землі, позбавлені зайвих деталей та доведені до поширеної 
серед південнослов’янських племен схематичності, покладені в основу етнічної символіки з прадавніх 
часів, і зараз вкарбовані у формі Українського тризубу. 

Підтвердженням наведеним міркуванням є визначення знаку, надане Дж. Бертіна, який пере-
конаний, що Знак наділений усією органічністю та невичерпною багатозначністю образу, й водночас, 
підкріплений алегорією, що може існувати у вигляді якоїсь раціональної формули, що її можна "вклас-
ти" в образ і потім здобути з нього. Саме тут знаходиться розбіжність у між специфікою розуміння си-
мволу та мистецького знаку. Якщо для нехудожньої (напр., наукової) знакової системи полісемія є ли-
ше перешкодою, що заважає раціональному функціонуванню знака, то мистецький символ тим 
змістовніший, чим багатозначніший. Смислова структура символу багатошарова і розрахована на ак-
тивну внутрішню роботу того, хто сприймає [1]. 

Символічне відношення, символ, символіка – це категорії, які є часто вживаними як у теорії культу-
ри, мистецтві, науці, релігії, філософії, так і в сфері повсякденного спілкування. В останньому випадку ними 
деколи позначають дії несправжні, умовні, ілюзорні. Таке розуміння символу може бути некритично пере-
несене зі сфери буденної свідомості на теоретичний рівень і вилитись у дещо скептичне, а то й відверто 
негативне ставлення до нього як філософської і світоглядної категорії. Тому необхідно підкреслити, що 
символ – це не просто плід уяви самої по собі, він завжди є смисловим відображенням буття і не є чимось 
цілком самостійним. Смислове ж відображення не лише узагальнює "щось", а й веде за межі цього "щось". 
Осмислення такого виходу "за межі" вимагає логіки безперервного становлення, логіки саморуху й само-
розвитку, тобто діалектичної логіки, а не логіки конечних форм мислення [6].  

О. Лосєв дає таке визначення символу: "Символ є принципом нескінченного становлення із 
вказівкою на всю ту закономірність, якій підкоряються всі окремі точки даного становлення [9, 27]". 
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Отже, в один і той же час символ є чимось фіксованим і однозначним, оскільки він є "закономірність", 
водночас він є безкінечністю точок свого становлення, що надає можливість неоднозначного його тра-
ктування. Багатозначність символу застерігає від можливого непорозуміння та неосмисленого його 
використання, попереджає про необхідність теоретично виваженого до нього відношення, оскільки 
одні й ті ж дії (речі) можуть мати різний смисл для представників, наприклад, різних культур, вікових та 
інших соціальних груп, професій тощо. І навпаки, один і той же смисл може передаватися різними ре-
чами та графічними формами.  

Багатовимірність символу зростає тим більше, чим більшу сферу людських відносин він охоп-
лює, чим вагомішою стає його соціально-історична значущість [5].  

Однак структурно-семантичний аналіз практично реалізованих рекламно-графічних творів 
спонукає до виділення ще одного засобу ідентифікації етнічної культури – літери. Уособлення цієї ми-
стецької форми пов’язано з тим, що вона (з одного боку) втратила зв'язок з об’єктами матеріального 
світу, та позбавлена багатовимірності декодування, порівняно з знаком, й повинна позначати виключ-
но певну фонему. Водночас графічна форма літери, що у різні історичні періоди й у різних етносів на-
бувала відмінних рис втілення, наближає її до знаку, оскільки її фонематичне осмилення миттєво до-
повнюється історичним контекстом. Звідси, отримуємо необхідність розглядати умови посилення 
дієвості проектних концепцій, в контексті взаємодії композиційної організації літерних, символічних та 
знакових форм, що виступають засобами змістоутворення даної концепції, оминаючи такі форми, як 
реалістичні зображення, креслення та технічні рисунки.  

В попередньому дослідженні було наголошено, що проектна концепція є своєрідним інструментом, 
що спрямовує й поточнює зусилля проектувальника; певним вектором змістоутворення, що визначає ключо-
ві характеристики образної виразності і естетики інформації, поширеної в інформаційному середовищі, за-
безпечує її відповідність умовам графічного відтворення. Але шляхи закріплення таких векторів та типові 
умові композиційної організації елементів графічної мови для кожного з них допоки не були висвітлені.  

Виходячи із розуміння сутності ГД як виду художньо-проектної діяльності, спрямованого на ра-
ціональне використання зображувальних засобів для досягнення позитивного результату у створенні 
об`єктів візуальних комунікацій та побудові інформаційних повідомлень, процес проектування реклам-
но-графічної продукції має розглядатись як оптимізація комплексного впливу образних якостей зобра-
жувальних елементів, забезпечення їх відповідності змісту, проектній концепції, функціональному при-
значенню та технологічним процесам виготовлення.  

У дослідженні Лаврентьєва відмічалось, що відображення ідей, узагальнених в контексті "гео-
метричної концепції", спирається на образні властивості комбінаторних угрупувань з простих геомет-
ричних фігур, що є апологією логічності, та бездоганної впорядкованості інформаційних структур [8] . 
Завдяки таким характеристикам мікроелементів у композиціях чітко визначаються правила масштабу-
вання, ритму, контрасту, нюансу, статики, динаміки, тощо. Більшість варіантів композиційної організа-
ції елементів у межах означеної концепції уособлюють реплікацію, тобто багаторазове повторення 
форм, що дає підстави класифікувати спосіб композиційної організації як модульність.  

Водночас подібні угрупування етнічно-орієнтованих візуальних творів не зажди утримують точ-
ність масштабування, ритму, контрасту, нюансу, а уособлюють їх варіативне утримання, якому прита-
манне не повне, а часткове упорядкування, або кількаразова зміна упорядкувань. Такі зміни можуть бути 
впроваджені як на фоновій площині, так і в межах головних змістоутворюючих форм, що надає підстави 
класифікувати означений характер композиційної взаємодії як ансамблевість. На користь запроваджен-
ня саме цього терміну свідчить його запровадження у народному музичному мистецтві, де ним познача-
ються варіативні зміни ритмів (повторюваних або представлених уособлено), що уникають прямих реп-
лікацій та математично визначених закономірностей повторення, й передбачають певний "простір" для 
творчого виявлення, водночас, обмежений кількісним складом задіяних у ньому ритмів.  

Ще одним проявом достатньо поширеного в межах етнічної концепції композиційного угрупу-
вання, є акцентування вихідної символічності форм, реалізоване завдяки точності і лаконічності вирі-
шення комунікативного завдання, що може бути класифіковано як символізм.  

Застосування запропонованого визначення співвідносно до етнічно-орієнтованих графічних 
творів обумовлено характерною для народного мистецтва, в цілому, відмовою від натуралістичності 
та реалістичності у продукуванні візуальних образів. Їх місце займає структурна й асоціативна подіб-
ність. Отже, численний опір на символьні зображення, що можуть бути або поданими рівними за зна-
ченням, або підносити та акцентувати котресь серед численної сукупності зображень (але обов’язково 
побудоване на спільних засадах) автор вважає слушним визначити як символізм. Надана характерис-
тика композиційного угрупування дозволяє спостерігачеві зосередити увагу на певному змістовому 
наповненні одного з засобів кодування або виділити протиставлення чи злиття кількох образів, побу-
дованих на основі одного й того ж засобу, в такий спосіб, щоб нове утворення набувало багато змісто-
вності трактування. Водночас апелювання до образів, що більшою мірою втілюється за допомогою 
достатньо складних за пластично-образною побудовою візуальних форм, не дозволяє класифікувати 
їх як знакові, натомість спонукаючи вдовольнитись терміном символьне.  

Подальше прискіпливе вивчення форм композиційної організації та взаємодії елементів в гра-
фічних творах, реалізованих на основі етнічної концепції, унаочнює потребу відтворювати у візуальних 
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повідомленнях своєрідні відмінності й культурні надбання певного етносу. Тут важливим є не механічне 
наслідування наявних зразків образотворчої культури, а їх узагальнення та ущільнення, з виділенням 
того суттєвого компоненту, що робить кожну з культур впізнаваною та своєрідною. Основними рисами 
такого композиційно-графічного втілення є фундаментальність, а визначною умовою композиційної ор-
ганізації є виділення тих стійких зв’язків між окремими елементами, або їх стабільними угрупуваннями, 
що поширені в межах певної культури. На перший погляд, ця якість є подібною до модульності – зако-
номірної й математично точної повторюваності комбінаторних угрупувань з простих геометричних фігур, 
що є апологією логічності, та бездоганної впорядкованості, з чітким утриманням правил масштабування, 
ритму, контрасту, нюансу, статики, динаміки, тощо. Однак модульність передбачає необмежену варіати-
вність продукування таких угрупувань, в той час як фундаментальність – утримання чітко визначених 
способів композиційної взаємодії, відмова від яких руйнує самі фундації візуального коду.  

Принциповою відмінність втілення означеної концепції є оперування не тільки відокремленими 
знаково-символічними елементами певної культури, а й їх стійкими сполученнями, що набули статуту 
знакових. Так, за свідченням Т. Краско, ефективність сприйняття графічних творів досягається за ра-
хунок поєднання змістового та емоційно-чуттєвого компонентів, свідомо сформованих особою-
проектувальником у комунікативних повідомленнях [7]. Дослідниця відмічає, що емоційний компонент 
є пріоритетним, оскільки саме він формує підсвідоме відношення споживачів інформації до її змісту. В 
етнічно орієнтованих проектах емоційний компонент досягається саме завдяки утриманню властивос-
тей композиційних угрупувань, склад яких може бути наповнений не тільки історично сформованими 
символами, а також й відносно інноваційними формами. В контексті отриманих висновків композиційні 
характеристики взаємодії таких елементів є більш значущими для візуального ствердження етнічних 
концепцій, ніж технічні характеристики відтворення та ступінь узагальнення.  

Запровадження методу структурно-семіотичного аналізу спонукає, поряд з вже визначеними 
характеристиками композиційних угруповань, визнати наявність ще одного сутнісного варіанту компо-
зиційної взаємодії, що може бути позначений як супідрядність. Власне, виділення цієї якості частіше 
за все спостерігається у тих творах, де автори вдаються до одночасного впровадження кількох систем 
кодування й поряд з сукупністю символьних зображень використовують літерно-шрифтові композиції. 
Численні спроби відокремити ці елементи за допомогою допоміжних різнозабарвлених площин, як 
правило, дають негативні в емоційно-оціночному плані результати, оскільки руйнується сам змістовий 
зв'язок – канва змістоутворення. Натомість підпорядкованість та узгодженість форм, розмірів і пласти-
чних змін стилізованих, формалізованих, текстових та знакових елементів візуального повідомлення 
призводять до додаткового ствердження їх доцільності та значущості у пропонованому інформаційно-
му носії. Завдяки супідрядності зв’язки між елементами набувають наочної переконливості, а суціль-
ний план інформаційного повідомлення – логічності.  

Проектні пропозиції дизайнерів, позбавлені чітко визначеного концепціями стильового вектору, 
виявляються нездатними точно кодувати зміст, внаслідок чого реалізовані проекти не унаочнюють та 
висвітлюють зміст, а утаємничнюють й приховують його.  

Встановлено, що візуальному втіленню етнічно орієнтованих проектних концепцій найбільш 
активно сприяють літерно-шрифторі, символічні та знакові елементи.  

Акцентуємо, що дієвість сприйняття значної кількості образного, змістового та емоційного ма-
теріалу в наборі стереотипних уявлень масової культури забезпечується завдяки дотриманню умов 
композиційного представлення інформаційних кодів. В свою чергу, кожний з кодів уособлює струнко 
організовану й певною мірою типізовану композиційну схему, що є таким же рівноправним покажчиком 
етнічної зорієнтовано інформації, як і розташовані в її межах знаки, літери та символи.  

Для української етнічної концепції характерними рисами композиційної організації інформації є 
фундаментальність, ансамблевість, символізм, супідрядність. 

Фундаментальність – виділення стійких композиційних зв’язків між окремими елементами або 
їх стабільними угрупованнями, поширеними в межах певної культури, що не сумісні з необмеженою 
варіативністю їх поєднань, а підпорядковані традиціям візуального кодування.  

Ансамблевість – взаємодія етнічних символів або візуально стилізованих зображень без утри-
мання точності масштабування, ритму, контрасту, нюансу, частково упорядковані або засновані на 
кількаразовій зміні упорядкувань (на фоновій площині, або в межах головних змістоутворюючих 
форм). Цей композиційний прийом накладає на "простір творчості" обмеження щодо кількісного та які-
сного складу задіяних у ньому як окремих елементів, так і композиційних угруповань з них.  

Знаковість – акцентування вихідної символічності форм, реалізоване завдяки точності і лаконі-
чності графічного втілення тих суттєвих якостей, що повинні бути трансльовані візуальними каналами. 
Композиційні угруповання, побудовані з утриманням цього прийому, зосереджують увагу на змістово-
му наповненні одного з засобів кодування ( знаку, символу або літер шрифту), або виділяють проти-
ставлення чи злиття кількох образів, побудованих на основі одного й того ж засобу, в такий спосіб, 
щоб нове утворення набувало багато змістовності трактування.  

Супідрядність – підпорядкованість та узгодженість форм, розмірів і взаємозалежних пластич-
них змін між стилізованими, формалізованими, текстовими та знаковими елементами візуального по-
відомлення. Завдяки супідрядності зв’язки між елементами набувають наочної переконливості, а су-
цільний план інформаційного повідомлення – логічності.  
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ВНЕСОК ДИРИГЕНТІВ РОДИНИ АНТКОВИХ  
У РОЗВИТОК ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ: 

кінець ХІХ – ХХ століття 
 
Вперше в українському музикознавстві досліджено творчу діяльність відомих українських диригентів ро-

дини Анткових, уродженців Тернопільщини. У статті доведено їх значущість у розвитку хорової культури Терно-
пільського краю. Основною джерельною базою даного дослідження є архівні матеріали, більшість з яких вперше 
введена до наукового обігу. 
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музыкальных инструментах и хореографии Кременецкого областного гуманитарно-педагогического инсти-
тута им. Т. Шевченко 

Вклад дирижеров семьи Анткових в развитие хорового искусства Тернопольщины: конец ХIХ – ХХ вв. 
Впервые в украинском музыковедении исследовано творческую деятельность известных украинских ди-

рижеров семьи Анткових, уроженцев Тернопольщины. В статье доказана их значимость в развитии хоровой куль-
туры Тернопольщины. Основной базой данного исследования являются архивные материалы, большинство из 
которых впервые введены в научный оборот. 

Ключевые слова: семья Анткових, хоровой дирижер, хор, музыкальное искусство, Тернопольщина. 
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Boychuk Oksana, Ph.D. (Art History), senior lecturer, T.H. Shevchenko Kremenets Regional Humaniatarian 
Pedagogical Institute 

Contribution to the development of family Antkiv’s conductors of choral art Ternopil region the end XIX 
– XX century 

For the first time investigated the creative activity of famous Ukrainian conductors family Antkovih, natives of 
Ternopil region. The article proved their significance in the development of choral culture of Ternopil region in the second 
half of the twentieth century. The basis of this study are the archival materials, most of which are first introduced to 
scientific circulation. 

In the history of Ukrainian culture Ternopil region entered as important in cultural and artistic sense part of 
Galicia. The origin of the amateur, and later professional musical art of Ternopil was prepared significant achievements 
of talented representatives. Among the famous natives of Ternopil region is individual representatives of families and the 
Barvinsky’s, Boichuk’s, Horbaczewsky’s, Dnistryansky’s, Lepky’s, Sonevicky’s and a number others. The urgency of the 
problem is to appeal to such a phenomenon of ukrainian culture as the family artistic dynasty. One of the most revealing 
in this regard was family Antkovih of s. Ostriv (now Ternopil region). For decades at various state formations this 
conductor's life reed served as national art, achieving good results not only from the church or the amateur, but also by 
professional choirs. 

Began artistic tradition in the family of M. Antkiv. Conducting choral activities of M. Antkova has focused 
exclusively on the amateur level. Later, noticing that the art in sons Bohdan and Michael’s father promotes the 
development of their musical abilities, giving it an inducement to the family dynasty of choral conductors. 

The younger son of M. Antkova – Mikhail (1923 – 1993) after gaining higher education received a referral to the 
post of artistic director and conductor of the Ternopil regional choral chapel (the first professional choir in the Ternopil 
Region), however, continues to study in the graduate school under the direction of M. Verykivsky. In 1956 he defended 
candidate's dissertation, begins his pedagogical activity in the Lviv’s Conservatory, where the period of work exerted a 
whole galaxy of talented conductors. Actively worked with the creative groups of students: ethnographic ensemble of 
song and dance "Dnister", the chorus of "Homin" and others. 

The eldest son of m. Antkova – Bohdan (1915-1998) the initial musical education received musical courses. B. Antkìv 
was a member of various Ukrainian companies that operated in the village, including: "Ridna Shkola", "Prosvita", the union of 
progressive youth M. Drahomanov "Kamenyri" and others. For active participation in cultural and artistic life in 1937-1938 B. 
Antkìv was imprisoned and later deported. In addition to conducting the activity of B. Antkìv was fond of dramatic art. 

Family traditions in the field of choral music continued sons Bohdan Antkìva Zenoviy-Bogdan and Yuri. Senior 
Zenoviy-Bogdan Bogdanovich Antkìv (1942-2009. In 1959-1961. – student of Ternopol musical college, and later the Lviv’s 
Conservatory. 1969-1984. – conductor of the state honored the academic choir of Ukraine "Dumka" (now – the national 
honored academic choir of Ukraine "Dumka"). An important page in the creative biography of the artist has been 
collaborating with the state male choir Revutsky’s (Kiev), where in the period 1984-2009. B. Antkiv was the chief conductor. 

Thanks to his hard work chapels repertoire constantly updated – performed and recorded undeservedly forgotten 
page of Ukrainian choral music: carols, historical, chumak, and other folk songs, ancient cants, works of D. Bortnyansky, M. 
Berezovsky, A. Vedel, M. Lysenko, K. Stetsenko and many other ukrainian composers. Conductor actively collaborated with 
contemporary composers l. Dychko, V. Zubitskiy, V. Stepurko and others. The integral form of the artistic life of the collective 
was touring-concert activity: the choir is well-known in England, Belgium, Germany, France, etc. 

Younger son – Yuri Antkìv (1944-2014) was co-organizer and manager of numerous choirs in Lviv, in particular 
folk choral chapel "Zahrava", student choruses Lviv’s musical-pedagogical school, the children’s choir "Shchedryk", 
youth Chamber Choir "Nadija" etc., which repeatedly visited Ternopil region 

Thus, a significant role in the development of the musical environment of Ternopil region end of XIX-XX 
centuries had the selfless activity of representatives of the family Antkovih, which with its everyday work contributed to 
the professionalisation of artistic society of native land and the formation of regional music traditions. Dynasty of choral 
conductors Antkovij by its orientation had a lot to do with the efforts of the families Vakhnyanyn’s, Kolessa’s, 
Krushelnytsky’s, Lysenko’s, Nyzhankivsky’s, Revutsky’s and others. Founding during the 20th century many of the choirs 
they exerted a huge influence on the development of the national choir of art not only in Ternopil region, but also in 
Ukraine in general. 

Keywords: family Antkiv’s, choral conductor, choir, music art, Ternopil region. 
 
В історію української культури Тернопільський край увійшов як важлива у культурно-

мистецькому сенсі складова Галичини. Зародження аматорського, а згодом і професійного музичного 
мистецтва Тернопільщини було підготовлене вагомими здобутками талановитих краян, які плекали 
національну хорову культуру, не маючи на те ні особливих статків, ні державної підтримки, однак кла-
ли цеглину за цеглиною всупереч дійсності. Серед відомих уродженців Тернопілля є поодинокі пред-
ставники родин та династії Барвінських, Бойчуків, Горбачевських, Дністрянських, Лепких, Соневицьких 
та низка інших.  

Актуальність досліджуваної проблеми полягає у зверненні до такого феномена української 
культури як родинні мистецькі династії. Однією із показових у цьому плані була родина Анткових із с. 
Острів (нині – Тернопільського р-ну, Тернопільської обл.). Десятиліттями при різних державних фор-
маціях цей диригентський рід служив національному мистецтву, досягаючи вагомих результатів не 
тільки з церковними чи аматорськими, але й професійними хорами. 

Зачинателем хормейстерської традиції у родині був Михайло Антків, про якого маємо доволі 
скупі відомості. Протягом кількох років він був регентом парафіяльного хору с. Острів, про що дізнає-
мося зі спогадів сина Богдана: "Ще за Австрії будучи парубком, у церковному хорі співав мій батько під 
керівництвом дяка Задорожного. Згодом, він очолив колектив та провадив його аж до 1934 року" [11, 
2]. Диригентсько-хорова діяльність М. Анткова була зосереджена виключно на аматорському музику-
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ванні. Згодом, помітивши хист до мистецтва у синів Богдана та Михайла, батько сприяє розвитку їх 
музичних здібностей, даючи цим почин до появи родинної династії хорових диригентів. 

Молодший син М. Анткова Михайло (1923–1993) музичну освіту здобув на дворічних музичних 
курсах, а згодом у Львівській консерваторії у класі проф. М. Колесси. Після здобуття вищої освіти 
отримав направлення на посаду художнього керівника та диригента Тернопільської обласної хорової 
капели (першого професійного хору на Тернопільщині), однак продовжив навчання у аспірантурі під 
керівництвом М. Вериківського. У 1956 р., захистивши кандидатську дисертацію, розпочав свою педа-
гогічну діяльність у Львівській консерваторії, де за період роботи виховав плеяду талановитих дириге-
нтів. Серед них: народні артисти України М. Кацал, А. Кушніренко, заслужені діячі мистецтв І. Майчик, 
О. Цигилик, професор С. Стельмащук, заслужений артист України О. Волинець, заслужені працівники 
культури З. Демцюх, І. Стрілецький, І. Циклінський, В. Ткачук та ін. [2, 11; 26]. Активно співпрацював зі 
студенськими творчими колективами: етнографічним ансамблем пісні і танцю "Дністер", хоровою ка-
пелою "Гомін" та ін.  

Старший син М. Анткова Богдан (1915-1998) початкову музичну освіту отримав на диригентсь-
ких курсах, що проходили у 1933-1934 рр. при Тернопільській філії Львівського музичного інституту ім. 
М. Лисенка. Підтвердженням цього є посвідчення, видане Б. Антківу 14 квітня 1933 р., "про навчання 
на курсах елементарних відомостей основ музичного знання і загальної диригентської практики" з на-
ступними предметами та оцінками: 

- основи музики – дуже добре 
- сольфеджіо і хоровий спів – дуже добре 
- ритмічні вправи – дуже добре 
- практичне диригування – добре 
Наприкінці зазначалося, що здібності учня до подальшої музичної діяльності є дуже добрими. 

Сказане вище було завірене автографами голови екзаменаційної комісії С. Людкевича, директора 
Тернопільської філії інституту О. Сіяка та фахового учителя курсів В. Безкоровайного [12]. Теоретичні 
знання, отримані на курсах, були закріплені практикою роботи з сільськими хорами.  

У березні 1932 р. у с. Острів було засноване співацько-музичне товариство "Торбан", де функ-
ції голови організації виконував М. Антків, а диригента хору – його син Б. Антків. Як дізнаємося із ста-
туту, основними завданнями товариства були: 

- "плекання вокальної та інструментальної музики – як світської, так і церковної;  
- устоювання прилюдних вокально-музичних вечорниць та аматорських вистав;  
- удержування музичної бібліотеки" тощо [9].  
Фонди Державного архіву Тернопільської області (далі – ДАТО) зберігають грамоту, що засвід-

чує участь згаданого вище мистецького колективу в конкурсі хорів Тернопільського повіту, що відбувся 
11 лютого 1936 р., та здобуття ним відзнаки ІІ рівня [16]. 

Крім того, Б. Антків був співорганізатором та учасником різного роду українських товариств, що 
діяли у с. Острів, зокрема: "Рідна Школа", "Просвіта" [7], Союз Української Поступової Молоді ім. М. 
Драгоманова "Каменярі" (29 березня 1936 р. Б. Антків був обраним секретарем даної установи [6]) та 
ін. За активну участь у культурно-мистецькому житті краю у 1937-1938 рр. Б. Антків був ув’язнений, а 
згодом виселений на Львівщину, про що дізнаємося із повідомлення від 25 лютого 1939 р., що зберіга-
ється у фондах ДАТО [5]. 

Після зміни політичного устрою у 1939 р. Б. Антків повернувся на Тернопільщину, де у період з 
грудня 1939 р. по лютий 1940 р. був керівником струнного оркестру при Тернопільській десятирічці, а 
згодом, з лютого 1940 р. по липень 1941 р., – артистом Тернопільської обласної хорової капели [13].  

Про діяльність хорової капели у міжвоєнні роки інформації вкрай мало. Одним із джерел є пе-
ріодичні видання, де знаходимо рецензії на виступи колективу. Так, із газети "Вільне життя" дізнаємо-
ся про організацію обласною філармонією у листопаді 1940 р. декади радянської музики з метою 
"ознайомлення трудящих нашої області з творами радянських композиторів". В цьому масштабному 
заході поряд з іншими колективами взяла участь Тернопільська хорова капела [3]. У іншому номері 
цієї ж газети читаємо: "Тернопільська обласна філармонія має свою хорову капелу, що виступає з різ-
ностороннім репертуаром класичної російської, української і західноєвропейської музики" [4]. На пері-
од 1941-1943-х рр. капела припинила своє існування, а Б. Антків продовжив співпрацю з місцевими 
хоровими колективами та драматичними гурткам у с. Острів. 

1942 р. був ознаменований масштабними святкуваннями 100-річного ювілею з дня народження 
М. Лисенка. З цією нагоди у Львові, з ініціативи директора Інституту Народної Творчості о. С. Сапруна, 
відбувся Перший Краєвий конкурс хорів Галичини. Метою заходу, поряд із відзначенням цієї знамен-
ної дати, було покращення мистецького рівня хорових колективів та популяризація творів українських 
композиторів. Відповідно до "Правильника Краєвого конкурсу українських хорів" до участі допускалися 
співочі товариства краю, хорові гуртки сіл і міст, що були при читальнях, церквах чи інших установах 
та вищих і середніх навчальних закладах. Конкурс проходив у трьох номінаціях:  

- великоміські хори;  
- містечкові хори;  
- сільські хори. 
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Цінною видавничою пам’яткою цих святкувань став "Альманах Першого Краєвого конкурсу хо-
рів у Галичині (У сторіччя народин Миколи Лисенка)", де зазначалося, що мішаний хор с. Острів (кер. 
Б. Антків) виконував такі твори: "Вітер в гаї нагинає" та конкурсні пісні (хори М. Лисенка "Ой, діброво", 
"Ой, гай, мати", "Час додому, час"). У цьому мистецькому конкурсі хоровий колектив отримав першу пре-
мію у номінації "сільські хори" [1, 16]. Із спогадів Б. Антківа дізнаємося, що "захід пройшов надзвичайно 
організовано <…> в час фестивалю йшли ми вулицями Львова співаючи українські пісні та одягнені в 
українських костюмах <…> після завершення конкурсу довго ще панував прекрасний настрій" [11, 3]. 

Цінним документом є лист-відгук М. Колесси, де аналізується виконавський рівень хорів – уча-
сників конкурсу. Так, про мистецький колектив с. Острів читаємо: "…хор виказав справді високий рі-
вень хорового мистецтва. В творі "Вітер в гаї нагинає" вдумливою, справді глибоко музикальною ін-
терпретацією полонив уми чисельно зібраної аудиторії". Далі М. Колесса радить диригенту Б. Анткову 
"поглибити своє вже зрештою не мале диригентське знання, а сам хор чисельно побільшити…" (склад 
хору на конкурсі – 28 осіб) [18]. Цікавим є той факт, що даний колектив діє у селі по сьогоднішній день 
як аматорська хорова капела "Журавка" (кер. С. Джуровський) [25, 231]. 

Згодом, дослухавшись до порад, Б. Антків навчається у Львівській консерваторії. З цього при-
воду серед справ особового фонду (ф. Р-3442) знаходимо рецензію М. Колесси на дипломний рефе-
рат "Кантату для мішаного хору, солістів та симфонічного оркестру "Заповіт" С. Людкевича на слова Т. 
Шевченка". Серед висновків екзаменатора читаємо: "робота є цікавою не тільки завдяки логіці побу-
дови, правильним твердженням і спостереженням, але головно завдяки тим суто професійним вико-
навським вказівкам, даних дипломантом, на основі теоретичних знань здобутих ним на протязі на-
вчання в консерваторії та під час його довголітньої диригентської практики" [19]. 

У 1959 р. в Україні утворилося республіканське хорове товариство – "добровільна масова гро-
мадська організація, що об’єднувала на території Української РСР музикантів-професіоналів і любите-
лів музики, які активно сприяли розвитку і пропаганді хорового мистецтва". Основною метою діяльнос-
ті товариства було "всебічне сприяння розвитку мистецтва хорового співу у всіх його видах і жанрах". 
Головою оргкомітету хорового товариства у Тернопільській області з 1960 р. був Б. Антків. Дана уста-
нова займалася організацією обласних оглядів художньої самодіяльності, надавала методичну допо-
могу з формування репертуару та створення творчих, зокрема хорових колективів. Так, протягом 1961 
р. товариством проведено шість обласних оглядів хорових колективів [14]. 

Крім хормейстерської діяльності, Б. Антків захоплювався оперно-драматичним мистецтвом та пра-
цював актором Тернопільського драматичного театру (1944-1963), Львівського академічного українського 
драматичного театру ім. М. Заньковецької (1963-1998). Виконавець здебільшого героїко-драматичних ро-
лей: Гонта ("Гайдамаки" за Т. Шевченком), Михайло ("Украдене щастя" за І. Франком), Верховий ("Обочи-
на" М. Зарудного), Яків ("Данило Галицький" В. Босовича), Кобзар ("Маруся Чурай" за Л. Костенко) тощо; 
автор музики до вистав Тернопільського музично-драматичного театру (1950-1958): "Ой не ходи, Грицю…" 
М. Старицького, "Люди доброї волі" Г. Мдівані, "Весняний Потік" З. Прокопенка, "Зоряні ночі" В. Вакуленка, 
"Буйна голівонька" Б. Мінца та ін. Інсценізував у співавторстві прозові твори: "Розлука" І. Цюпи (1961); "На 
зламі ночі" (1964), "Край битого шляху" (1966), "Несподівані зустрічі" Р. Іваничука, "Мотря" Б. Лепкого 
(1994) тощо. Сценічна версія Б. Анткова "Сестер Річинських" за Іриною Вільде у Львівському театрі йшла 
близько 25 рр. У Тернополі Б. Антків виступав під час гастролей театру ім. М. Заньковецької у 1980, 1985, 
1990-х рр. [17, 54]. Відтак, активна діяльність у сфері оперно-театрального мистецтва була відзначена 
державною нагородою, про що дізнаємося із газети "Вільне життя": повідомлення про присвоєння Анткову 
Богдану Михайловичу звання Заслужений артист УРСР від 19 січня 1952 р.[10]. Родинні традиції у сфері 
хорової музики продовжили сини Богдана Антківа – Зеновій-Богдан та Юрій.  

Старший – Зеновій-Богдан Богданович Антків (1942-2009) – Народний артист України (1991). У 
1959-1961 рр. – студент Тернопільського музичного училища, а згодом Львівської консерваторії (клас. 
М. Колесси). У 1969-1984 рр. – хормейстер Державної заслуженої академічної капели України "Думка" 
(нині – Національна заслужена академічна капела України "Думка") [19]. Непересічною сторінкою у 
творчій біографії митця була співпраця з Державною чоловічою хоровою капелою ім. Ревуцького (м. 
Київ), де у період 1984-2009 рр. Б. Антків був головним диригентом та художнім керівником. Завдяки 
його подвижницькій праці репертуар капели постійно оновлювався – розшукувалися, виконувалися і 
записувалися незаслужено забуті сторінки української хорової музики: колядки, щедрівки, історичні, 
козацькі, чумацькі, стрілецькі, повстанські, весільні та інші народні пісні, старовинні канти, київські роз-
співи та розспіви Києво-Печерської лаври, твори Д. Бортнянського, М. Березовського, А. Веделя, М. 
Лисенка, К. Стеценка і багатьох інших українських композиторів. Диригент активно співпрацював з су-
часними композиторами Л. Дичко, В. Зубицьким, В. Степурком та ін. Невід’ємною формою мистецько-
го буття колективу була гастрольно-концертна діяльність: хорова капела знана у Англії, Бельгії, Вели-
кобританії, Німеччині, Франції тощо. [20; 24]. 

Молодший син – Юрій Антків (1944-2014) – навчався у Тернопільській музичній школі, а згодом на 
фортепіанному відділі у Тернопільському (1961-1963 рр., клас В. Федосова) та Львівському (1963-1965 рр., 
клас Д. Задора) музичних училищах. У 1965-1970 рр. – на фортепіанному факультеті (клас Д. Задора) 
Львівської консерваторії. Після завершення навчання Ю. Антків працював у Черкаському музичному, а з 
1971 р., у Львівському музично-педагогічному училищі як концертмейстер та викладач фортепіано. 
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У 1977 р. Ю. Антків закінчив диригентський факультет Одеської консерваторії (клас професора 
А. Серебрі). Був співорганізатором та керівником численних хорових колективів у м. Львові, зокрема 
народної хорової капели "Заграва", студентських хорів Львівського музично-педагогічного училища, 
дитячого хору "Щедрик, молодіжного камерного хору "Надія" та ін., з якими неодноразово побував на 
Тернопільщині. 

З 2002 р. Ю. Антків входив до організаційного комітету Різдвяного фестивалю "Велика коляда", 
за його участі формувалися і впорядковувалися збірники колядок і щедрівок. У співавторстві вийшли 
друком збірки "Хорове сольфеджіо" (1997), "Пісні українських повстанців 1940-1960-х років" (2002), 
"Купальські пісні" (2004), "Їде Святий Миколай" (2009), "Колядки та щедрівки" (2013) та інші [21]. 

Отже, вагому роль у розвитку музичного середовища Тернопільщини кінця ХІХ – ХХ століть 
мала подвижницька діяльність представників родини Анткових, які своєю повсякденною працею сприяли 
професіоналізації мистецького соціуму рідного краю та формуванню регіональних музичних традицій. Ди-
настія хорових диригентів Анткових за своєю спрямованістю мала чимало спільного із зусиллям родин Ва-
хнянинів, Колессів, Крушельницьких, Лисенків, Нижанківських, Ревуцьких та ін. Заснувавши протягом XX 
століття чимало хорових колективів, вони чинили величезний вплив на розвиток національного хорового 
мистецтва не тільки на Тернопіллі, а й в Україні загалом. 
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ Й.-С. БАХА  

У КЛАСІ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЮ 
 
Стаття описує нові актуальні тенденції інтерпретації музики Й.-С. Баха. Пояснює появу різних виконавсь-

ких традицій та співвідношення між історично-орієнтованим та академічним виконавством. Стаття містить при-
клади та опис різних способів виконання та порівняння між "аутентичними" та "сучасними" інтерпретаціями. Осо-
бливу увагу привертає агогіка та артикуляція, а також орнаментика як специфічні засоби історично-орієнтованого 
виконавського стилю. 

Ключові слова: бароко, камерно-інструментальна музика, історично-орієнтоване виконання, бассо конті-
нуо, агогіка, артикуляція, орнаментика. 

 
Жукова Елена Августовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры камерного ансамбля На-

циональной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского 
Новые тенденции исполнения произведений И.-С. Баха в классе камерного ансамбля 
Статья освещает новые актуальные тенденции интерпретации музыки И.-С. Баха. Объясняет возникно-

вение разных исполнительских традиций и соотношение между исторически-ориентированным и академическим 
исполнительством. Статья содержит примеры и описание разных способов исполнения, а также сравнение ауте-
нтичных и современных интерпретаций. Особенное внимание уделяется агогике и артикуляции, а также орнаме-
нтике как специфическим выразительным средствам исторически-ориентированного исполнительского стиля. 

Ключевые слова: барокко, камерно-инструментальная музыка, исторически-ориентированное исполни-
тельство, бассо континуо, агогика, артикуляция, орнаментика. 

 
Zhukova Olena, Ph.D. (Art History), Associate Professor, Chamber Music Department, Tchaikovsky National 

Music Academy of Ukraine 
The new tendencies of the performance of pieces by J. S. Bach in the chamber music class 
The article describes new tendencies of interpretations of J.S. Bach’s music. It explains appearance of different 

performing traditions and relations between historically-oriented and "academic" ways of performing. The article consists 
of examples and descriptions of various ways of performance and comparison between "authentic" and "modern" 
interpretations. Special attention turns timing and articulation as specific ways of historically-oriented style of playing.  

Only selected baroque pieces are involved into chamber music repertoire. It’s connected with such a specific 
type of music making as basso continuo realization. This technique suggested ‘schematic’ writing of harmonic functions 
by composer and active, creative role of performer who had to improvise and model fully ‘flourished’ music texture, 
answering certain rules. Various époques and composers’ schools of various countries had their own ways of 
performance of basso continuo. Unfortunately, art of playing basso continuo was lost in academic performance tradition 
and revived just much later by enthusiasts of the authentic manner of performance. So, pieces using this technique 
naturally avoided chamber music repertoire. Bach sonatas for violin and harpsichord obbligato are one of those which 
are the part in the modern chamber music repertoire. Nowadays there is no certain tradition of playing Bach’s music. All 
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famous performances show often very different interpretations. Differences concern character, genres, strokes, tempi, 
touché, timing etc. It happens because academic tradition of performance at the modern instruments, which had formed 
in the Soviet and Ukrainian art and also in the Western Europe, contradicts to the historically oriented tradition of 
performance at the instruments of the Bach’s époque, which had gained the wide popularity in the 2nd half of the XX 
century. We speak about the baroque violin and harpsichord. Newly found treatise, special High schools and High 
school’s departments concentrate on historically-informed performance. Besides Western Europe such schools are in 
Ukraine, in Baltic countries, Finland, Russia. Essential differences between the early instruments, particularly 
harpsichord, from the modern instruments, adapted for the modernt concert halls and demands of modern world, define 
the performance specific of these pieces. So we could distinguish authentic tradition, academic with ‘romantic’ accent or 
even the ‘compromise’ version, which combines ideas of both. We have to admit that for piano player this difference is 
very essential because of specific of the instrument. Harpsichord player is working with sound which has no dynamic 
gradations, so he must look for expressivenesses by timing and articulation, remembering the advice of Bach – to "sing 
on a harpsichord". In the same time obviously, that, so to say, an attempt to "sing" on piano can result to the displays of 
bad taste and to doubtful accordance to the style of the piece. In particular, it’s possible to make such an evident 
example: playing music of baroque on modern instruments, performers carefully work above the proper style, are looking 
for proper touché, similar to the early one. 

Another polemic question is a question of ornaments. Due to scientific labours of theorists, treatises of that time 
and Bach’s tables of decorations, there are certain rules of decoding signs of ornaments. But in the same time his works 
are full of exceptions, which depend on voices and require the real practical knowledge, which scarcely can be found in 
the generalized look in some literary source. It concerns, for example, parallelisms which sometimes appears between 
voices even following the rules of decoding. It requires flexible approach from a performer. In addition, a genre of the 
work influences substantially on interpretation of decorative patterns. In fact in the days of Bach two musical traditions 
had bright national originality: Italian and French. Their different etymology (vocal in first case and lute in the second) 
influenced both on the code of genres and on ornaments. German composer's school leaned on achievements of these 
schools both, and consequently came running to the use Italian and French genres in the same time. In accordance with 
it Bach’s works can be divided into those created in the genres of the Italian origin (capricci, toccate etc) and in genres 
which reproduce the standards of French tradition with its rich dancing base (Suite and its constituents). 

It is impossible to miss another nuance. As an authentic manner substantially differs from academic–there are 
divergences and contradictions between different performance positions. In the hollow varieties of performance tendencies it 
is possible to hide the performance failings, trying to give out the false playing for the following certain authentic 
temperament, and absence of the feeling of the rhythm – for an attempt to reproduce a baroque rhetoric. However, with 
development of traditions of authentic implementation this annoying circumstance, we hope, will step back in the pas. 

Keywords: baroque, chamber music, historically-oriented performance, basso continuo, timing, articulation, 
ornamentation. 

 
Тема виконання творів докласичного періоду на сучасних інструментах є настільки цікавою і 

об’ємною, що її неможливо повністю охопити у межах даної статті. Її масштаб та полемічність потре-
бує більш детального розгляду, аніж короткий поверхневий огляд. Водночас неможливо оминути за-
гальновідомі нюанси, залишаючи поза увагою те, що вимагає окремого дослідження. Втім, деякі спо-
стереження можуть здаватися цікавими, оскільки традиції виконання музики доби Бароко змінюються 
та збагачуються з кожним роком. Паралельно з активними виконавсько-дослідницькими пошуками у 
галузі історично-орієнтованого виконання, академічні інтерпретації творів Й.-С. Баха та його сучасни-
ків не полишають своїх позицій. Скарбниця досліджень, присвячених музиці Баха та його численним 
інтерпретаціям, є неосяжною, але теоретичне висвітлення найновітніших тенденцій виконавства віч-
них шедеврів традиційно затримується порівняно з бурхливим побутуванням цієї музики у концертних 
залах. Ігнорувати новітні дослідницькі відкриття означало б залишатися осторонь провідних новатор-
ських тенденцій у музичній культурі світу. Отже, спроба підсумувати емпіричний досвід спілкування з 
провідними європейськими виконавськими тенденціями є особливо актуальною у період інтенсивної 
асиміляції вітчизняного культурного простору в загальноєвропейському ландшафті. 

Так склалося, що у камерно-ансамблевий репертуар твори доби Бароко традиційно входять 
лише вибірково. Це пов’язано з такою специфічною формою спільного музикування, як функція бассо 
контінуо, або ж генерал-басу, або ж цифрованого басу. Ця техніка передбачала схематичний запис 
гармонічних функцій з боку композитора та активну роль виконавця, який мав імпровізувати та моде-
лювати повноцінну фактуру, враховуючи при цьому відповідні правила. Різні епохи та композиторські 
школи різних країн мали власні засади виконання бассо контінуо. На жаль, мистецтво гри бассо конті-
нуо було втрачено в академічній традиції і відновлено лише згодом ентузіастами відродження автен-
тичної манери виконання. Отже, твори з використанням цієї техніки природнім чином оминули репер-
туар камерного ансамблю. Цікаво, що у той час як в академічній традиції твори композиторів доби 
Бароко для солюючого інструмента та бассо облігато вважаються сольними, у традиції автентичного 
виконання партія, написана для клавесину "облігато" (тобто повноцінна партія, створена самим ком-
позитором), вважається акомпанементом, а камерно-ансамблевими вважаються твори для солюючого 
інструмента з бассо контінуо. 

Втім, твори з партією клавіра (клавесина) "облігато" (тобто виписаною повністю автором) поде-
куди вважаються частиною академічного камерного репертуару. Це, зокрема, шість скрипкових сонат 
(номери 1014-1019 за тематично-систематичним переліком творів Й.-С.Баха Wolfgang Schmieder; 
Leipzig, 1950; revised 1990, 1998). Це чи не єдиний приклад барокової музики, яка "на рівних" входить до 
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переліку камерно-ансамблевих сонат. Цикли з шести творів є дуже поширеними у доробку композитора. 
Дослідники часто відзначають глибокий концептуальний зміст побудови таких циклів (сюїт або сонат), 
пов’язаних з барочною риторикою, релігійною та масонською символікою. Ми змушені оминути тут цикл 
з шести флейтових сонат, частина яких створена для флейти та "облігатного" клавесину, а частина – 
для флейти з цифрованим басом, оскільки їх залучення до академічного камерно-ансамблевого репер-
туару є вибірковим та обмежується найчастіше Першою та Другою сонатами для флейти та клавіру. 

На прикладі сонат для скрипки та клавіру ми бачимо, що у жодній з частин шести сонат (а їх у 
циклі не менше ніж чотири) композитор не повторює власні творчі знахідки. Він тут напрочуд винахід-
ливий. Отже, цей своєрідний над-цикл чудово відтворює образну палітру бахівської творчості у її роз-
маїтті. Ми не будемо зупинятися тут на бахівській риториці, масонських символах та математичних 
загадках, які вчені знаходять у подібних циклах. Торкнемося передусім інтерпретаторського аспекту. 

На нашу думку, на даний момент, як не парадоксально, не існує певної традиції виконання со-
нат Баха для скрипки та клавіру. Усі відомі на сьогоднішній день виконання демонструють часто поля-
рно різні інтерпретації. Відмінності стосуються тлумачення образної та жанрової сфери, артикуляції, 
темпів, звуковидобуття, агогіки та іншого. Спробуємо розібратися, чому це відбувається. З академіч-
ними традиціями виконання на сучасних інструментах, які склалися у радянському та вітчизняному 
мистецтві, а також у західній Європі, вступила у протиріччя традиція автентичного виконання на ін-
струментах бахівської доби, яка набула розповсюдження у другій половині ХХ століття та стає все 
більш популярною у останні роки. Йдеться про барокову скрипку і клавесин. Віднайдені трактати, спе-
ціальні підрозділи ВНЗ та спеціальні навчальні заклади концентруються на історично-орієнтованому 
виконанні. Окрім західної Європи, такі школи є у країнах Прибалтики, Фінляндії, Росії. Принципові від-
мінності старовинних інструментів, особливо клавесину, від сучасного інструментарію, розрахованого 
на сучасні концертні зали та потреби сучасного динамічного світу, диктували і продовжують диктувати 
особливості виконавської інтерпретації цих творів. Отже, можна виокремити автентичну традицію, 
академічну з відгалуженням навіть до романтизму або навіть компромісно-помірковану версію, яка 
гармонічно поєднує риси першої і другої традицій. Не можна не відмітити, що для виконавця на фор-
тепіано або клавесині ця відмінність вельми суттєва завдяки особливостям самого інструменту. Кла-
весиніст, маючи у розпорядженні характерний звук без динамічний градацій, змушений шукати вираз-
ності за допомогою агогіки та артикуляції, не забуваючи заповіт самого Баха – "співати на клавесині". 
У той самий час цілком очевидно, що, так би мовити, спроба "співати" на фортепіано може призвести 
до проявів поганого смаку та до сумнівної відповідності стилю твору. У той самий час виконавець-
скрипаль може замінити струни з металевих на жильні, змінити стрій на ля 415 Гц та використати ба-
роковий смичок – і це не тільки наблизить його до світу бароко, але часто і допоможе розкрити справ-
жній потенціал інструменту. Втім, звуковидобуття та штрихова палітра у сучасного скрипаля та музи-
канта-"барочника" також суттєво відрізняється. Зокрема можна привести такий наочний приклад: 
граючи музику бароко на сучасних інструментах, виконавці ретельно працюють над відповідним сти-
лем, шукають звуковидобуття, подібного на старовинне, або, можливо, обмежують себе у відношенні 
агогіки. Навіть у такому осередкові музичної культури, уважному до історичних традицій, як Париж, 
музиканти не дотримуються раз і назавжди вивірених мистецьких уподобань. Занадто рафінована ау-
тентична манера виконання може бути розцінений як такий самий несмак, як і "романтизований" 
стиль. Ще більше це стосується оркестрової музики: часто камерні оркестри виконують барокову му-
зику, використовуючи сучасні інструменти. Втім, як і завжди, кінцевий результат визначається переду-
сім смаком виконавця та чутливістю його музичного слуху, майстерністю артикуляції тощо.  

Цікавим є побутування такого своєрідного жанру, як вище згадувані сонати Баха для скрипки 
та клавесину у виконанні скрипки та органа. Така інтерпретація також вимагає вишуканої регістровки 
та ансамблевої майстерності, а також вміння пристосовуватися до акустичних умов концертного залу.  

Ще одне полемічне питання – питання орнаментики. Завдяки науковим працям теоретиків, того-
часним трактатам та власним таблицям прикрас Баха існують певні правила розшифрування знаків ор-
наментики. Але у той самий час його твори повні винятків, які залежать від голосоведення та вимагають 
справжнього практичного знання, яке навряд чи можна знайти в узагальненому вигляді у якому-небудь 
літературному джерелі. Це стосується, наприклад, паралелізмів, які іноді утворюються між голосами 
при, здавалося б, слідуванні правилам розшифровки. Це вимагає від виконавця гнучкого підходу. Крім 
того, на тлумачення орнаментів суттєво впливає жанр, у якому написаний твір. Адже за часів Баха яск-
равою національною своєрідністю вирізнялися дві музичні традиції: італійська та французька. Їх різна 
етимологія (вокальна у першому випадку і лютнева в другому) вплинули як на кодекс жанрів, так і на ор-
наментику. Німецька композиторська школа спиралася на здобутки обох цих шкіл, а отже вдавалася до 
використання як італійських, так і французьких жанрів. Відповідно до цього бахівські твори можна поді-
лити на створені у жанрах італійського походження (капричіо, токата тощо) та у жанрах, які відтворюють 
зразки французької традиції з її багатим танцювальним побутом (Сюїта та її складові). 

Тут треба згадати, що у межах італійського за походженням жанру сонати (як, наприклад, у 
згаданих вище сонатах для скрипки та клавіру) Бах вдавався до відтворення ознак інших жанрів (на-
приклад, французької увертюри тощо), які яскраво помітні у музичній мові сонатних частин. Це також 
доводить, що питання розшифрування прикрас не може бути вирішено остаточно – раз і назавжди. 
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Неможливо не відзначити із сумом ще один нюанс. Оскільки автентична манера суттєво відрі-
зняється від загальнопоширеної академічної, у тому числі – і стосовно інтонації (завдяки старовинним 
темпераціям), і стосовно тлумачення ритмічних формул, і агогіки, – між різними виконавськими позиці-
ями виникають розбіжності і суперечності. У запалі розмаїття виконавських тенденцій можна прихову-
вати виконавські недоліки, намагаючись видати фальшиву гру за слідування певній автентичній тем-
перації, а відсутність відчуття ритму – за спробу відтворити барокову риторику. Втім, з розвитком 
традицій автентичного виконання ця досадна обставина, будемо сподіватися, відійде у минуле. Адже 
вже зараз нечасті виступи у Києві та інших містах України гастрольних колективів та виконавців, які 
дотримуються історично-орієнтованого виконавства, викликають у вітчизняної публіки та преси неаби-
який резонанс. 

Цікавим прикладом існуючого розмаїття поглядів на питання історично-орієнтованого виконав-
ства є славнозвісний Бахівський конкурс у Лейпцигу (Bachwettbewerb). Якщо клавесин і фортепіано 
чітко розділяються як дві різні номінації і мають цілком незалежні одна від одної програми, то барокові 
скрипалі та виконавці на сучасній скрипці змагаються у спільній номінації, причому солістам обох типів 
акомпанує клавесин (щоправда, для барокових виконавців клавесин налаштований на ля=415 Гц, а 
для сучасних – 440). Цілком природною, що й виконавець на сучасному інструменті має переконливо 
відтворювати барокову манеру. Підтвердженням цієї тенденції став і виступ членів журі на урочистому 
закритті конкурсу (2010 р.) з однією зі скрипкових сонат Баха. Вона розпочиналася дуетом барокової 
скрипки та клавесину, а загравши дві частини з п’яти, виконавець на старовинній скрипці поступався 
"сучасному" скрипалеві. Слід зауважити, що ця "заміна" не викликала жодних незручностей для слуху 
публіки. Так само можна прокоментувати й виконання лауреата Першої премії Євгена Свірідова (Ро-
сія), який прикрасив заключний гала-концерт своєю інтерпретацією Сонати Й.-С. Баха ля мажор для 
скрипки та клавіру. Його виконання ніяким чином не було шокуюче-провокаційним, але, водночас, не 
було й консервативним; воно відповідало стилю, але навряд чи його можна було б охарактеризувати 
як радикально "автентичне". Перелік прикладів можна розширити й за рахунок численних версій, здій-
снені відомими музикантами ХХ століття. Поширеними є записи, зроблені як виконавцями на скрипці 
та фортепіано (Йозеф Сук, Зузана Ружичкова, Леонід Коган и Карл Ріхтер, Глен Гульд та Єгуді Мену-
хін, Джемі Ларедо, Марина Козолупова і Марія Юдіна), так і у виконанні скрипки та клавесину Роберт 
Хілл і Райнхард Гьобель, Люсі Ван Даел і Боб ван Асперен, Ендрю Манце та Ричард Егар). Існують 
навіть варіанти з використанням електро-інструментів (Дуіліо Гальфетті та Дієго Фазоліс) та джазові 
версії, яких ми не будемо торкатися у даній статті, оскільки вони межують між інтерпретацією та 
транскрипцією. Цей список можна легко доповнити. Усі трактовки цілком різні. І всі вони мають право 
на існування та своїх прихильників: це лише підтверджує актуальність музики Баха у ХХІ столітті. От-
же, якщо підсумувати – аргументована та переконлива інтерпретація, підкріплена справжнім та щирим 
мистецьким натхненням, завжди знайде свого слухача. 
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МУЗИЧНА ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ЇЇ СУЧАСНІ УМОВИ 

 
У статті пропонується визначення провідних рис музичної історіографії як музикознавчої дисципліни, здатної 

входити до кола сучасної гуманітарної науки. Висвітлюються суміжні предметно-методичні галузі музикознавства, 
культурології, естетики, розглядаються пріоритетні напрями розвитку музикознавчої теорії історії. Залучаються 
положення досліджень провідних українських культурологів та музикознавців, які можуть слугувати теоретичною 
основою музичної історіографії.  
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кадров культуры и искусств 
Музыкальная историография и ее современные условия 
В статье предлагается определение ведущих черт музыкальной историографии как музыковедческой 

дисциплины, способной входить в круг современной гуманитарной науки. Освещаются смежные предметно-
методические области музыковедения, культурологии, эстетики, рассматриваются приоритетные направления 
развития музыковедческий теории истории. Привлекаются положения исследований ведущих украинских культу-
рологов и музыковедов, которые могут послужить теоретическим основанием музыкальной историографии. 

Ключевые слова: музыка, музыкальная историография, культура, музыковедческий, мета-язык. 
 
Ionov Volodymyr, Ph.D. (Art Studies), National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
Music historiography and its modern facilities 
Contemporary musical creativity with its stylistic accretions and his quest sufficiently rigorous stylistic limitations 

pushes for changes in the nature of musicology, musicological text. Therefore, the part of musicology (as well as other 
modern art history research) musical historiography is able to obtain a substantial theoretical assistance. This 
assistance, for musicological experience, signifies consolidation of ideas about music science possibilities and historical 
responsibilities, that will light up and clearly define the place of musicological observations in the formation of the 
individual's consciousness – a necessary part of self-culture.  

Thus problems of musical semantics appears in the center of the musical historiography as modern musicology. 
Its new subject orientation we can define as semasiological. In the current musicological positions it is combined with the 
demonstration of personal views; today it is possible to speak of an emerging "author musicology," not subordinate to the 
internal scientific and disciplinary authority – the traditional concepts and their application.  

Works of Lyashenko, I. Yudkin, L. Kiyanovsky, A. Kozarenko present orientation of innovated culture musical 
historiography. They develop complicated problems of musical art national character peculiarities, of an antinomy of 
internal and external constraints of the national style in music, that is, the interaction of it "own" – "alien", "centripetal" 
and "centrifugal" tendencies. Thus, they support the Bakhtin’s idea that culture is "going on at the borders." The works of 
these authors make it possible to admit that the most appropriate, methodically defined and vindicated meta-theoretical 
orientation among possible is historiographical.  

Culture, due to the impermanence of social life, provokes dramatic situations, crises at each stage of its 
evolution. The end of time feeling has become a necessary feature of every important artistic personality in the history of 
art. This premonition of the end can be seen as a manifestation of national passionarity that most fully satisfies the 
romantic system of philosophy. Musical art, artistic activity appears to be a way to harmonize not only internal, but also 
external world of man, promotes the creation of centers, movements, associations, and other creative groups. This 
encourages the development of choral liturgical and folk-song genres, explains the leading role of traditional choirs in the 
Ukrainian musical practice. Musical and linguistic proximity Ukrainian, Polish, German, Austrian, Russian artists promote 
coordination of borders as between different national communities, and between different types of national 
consciousness. So there is a phenomenon of modern Lviv composer school. 

Today the special place of sacred music in the Ukrainian culture is confirmed by the appearance of new 
synthetic religious and secular models of spiritual works. Priority of the spiritual and religious musical practice becomes 
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an important reason for the constant attention of Ukrainian composers to the Word, to different ways of connection 
between music and word. This search of "own Word" is complicated by the proximity of the Latinized linguistic tradition, 
the frame of Catholic texts in Galician work. 

Today, when we meet Ukrainian Orthodox and Catholic Latin designations in one canonical musical piece, this 
is not the result of composer’s confessional negligence, it’s the expression of long-standing historical convention, which 
now takes on a new aesthetic value. This aspect of the verbal-linguistic differences, that becomes differences of music 
genre history, is still uncertain, although many historiographical and analytical musicological observations lead to it.  

Performing principles of musical activity become leading in many of the social and cultural situations as in 
ancient, so in modern musical culture. They may be preceded by composer’s principles, predetermine the choice and 
interpretation of genres, often entirely subordinate to the development of instrumental ensemble music. The interest to 
the figure of the musician – performer as a living individual who can and should embody the creative idea, agitate for a 
certain socio-artistic initiative, is becoming one of the convincing performance personal-romantic nature of Ukrainian art.  

By studying these phenomena modern Ukrainian musicology creates new historiography (as factual and 
methodological) coordinates on the way of understanding the problem of national in art. It is eloquent proof of the 
demand (engagement) for music and historiographical knowledge from the side of the cultural and historical present.  

Thereby musicological text becomes a subject of musicological reflection; musicology need to look at itself "in 
the mirror of musicological texts" (A. Berezovchuk). Through the self-actualization of musicology emerges the need to 
relate musicological text as a whole system, and the semantic content of the music. At the same time, musicological text 
can be described as a "virtual space", that simulates the researched music piece. This space includes various semantic 
projection, because it is a fiction, an artificial reality. It acts as an artifact – a mirror of cultural human consciousness, as 
well as music.  

Among basic orientations of musicological thought in its focus on the music phenomenon a process of forming in 
musical and artistic works appears to be leading, it often has a high degree of unpredictability, and therefore a significant 
information content. As musical creativity, musicology reveals semantics of "possible worlds" more than of "real".  

Music historiography must discover the historical meanings of culture – and not just in the process of becoming 
a single composition, but also in the total effect of music on the public consciousness. It is an important way to create a 
man’s "life-world" in his present and future. 

Keywords: music, musical historiography, culture, musicological text meta-language. 
 
Цілком справедливим є припущення, що саме музика – сучасна музична творчість з її необме-

женими стильовими нашаруваннями та з її пошуками гранично строгих стилістичних обмежень – під-
штовхує до досить радикальних змін у характері й музикознавства, й музикознавця. Тому не буде пе-
ребільшенням вважати, що з боку музикознавства (як і з боку інших мистецтвознавчих досліджень) 
сучасна історіографія – наука, що знаходиться у стадії самовизначення – спроможна одержати не 
тільки розрізнені тимчасові підказки, але й суттєву теоретичну допомогу. Для музикознавчого досвіду 
це означає збирання уявлень про ті можливості та своєрідні історичні обов’язки науки про музику, які 
висвітлять, чіткіше визначать місце музикознавчих спостережень у формуванні свідомості особистості – 
необхідній частині самосвідомості культури. 

Діяльність музикознавця, як і безпосереднє існування музики, є суттєва частка культурних потреб 
та потреб у культурі. Тим самим вона їх певною мірою визначає і трансформує. До найбільш тривалих та й 
універсальних з них, якщо виходити з позитивних засад людського досвіду, на нашу думку, належать: 

- створення картини "людського світу" як цілісної та досить актуальної, тобто у широкому ро-
зумінні її історичного змісту. Без такого усвідомлення навколишнього світу людина не може набути 
відповідного їй як соціально-історичній істоті контексту культури, стає мов би "онтологічно безпорад-
ною"; мало цього, пізнавальна діяльність людини позбавляється тієї цілеспрямованості, яка здатна 
забезпечити її системну вибудованість і гуманітарну визначеність. Тому назване усвідомлення не є 
лише придбанням деякого обсягу інформації, а є розвитком досвіду відображення і узагальнення інте-
лектуально-раціоналістичного світу культури у таких моделях, що "занурюються" у інтегративно-
смислові, тобто загально-людські зосередження прикмет культури;  

- прагнення до гармонії, до впевненості у красі та доброзичливості співвідношень зі світом, до 
рівноваги й позитивних наслідків діалогу особистості з навколишнім і подібними до себе. Виступаючи 
модифікацією потреби у ціннісно-орієнтованому спілкуванні, пошук діалогічних співвідношень як гар-
монізуючого стабілізуючого чинника життя невід’ємно зв’язаний з розвитком уявлень про можливості 
міжлюдського діалогу (включно з художньо-творчими його формами), про гармонію – красу як історич-
но та психологічно зумовлені феномени, нарешті, про протиріччя буття та свідомості людини (культу-
ри), які є органічною частиною і необхідними рушіями їх самоздійснення;  

- потреба у самовдосконаленні, що є, можливо, головною прикметою духовного розвитку. Як-
що "картина світу" стає насамперед сумою зразків для міметичної діяльності людини (і передумовою 
певного вибору свого місця у цій картині), то в ідею самовдосконалення закладено ініціативний потяг 
особистості – намір переробляти існуючий світ, єдина можливість виконання якого пов’язана з пере-
робкою, розширенням, емоційно-вольовим піднесенням власної особистості;  

- потреба в естетичному переживанні, в почутті постійної співприсутності як в почутті найвищої 
втіхи, яка не тільки стає важливою частиною прагнення до щастя, а й необхідним супутником у пошуку 
умов вічного існування, тобто безсмертя; названа потреба може бути з’ясована у контексті катарсису – 
однієї з наріжних універсалій культури. Вона сприяє зверненню людини до мистецтва, як і до інших 
форм духовно-творчої діяльності, саме вона спонукає до створення "другої реальності" – ілюзорної на 
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тлі побутово-предметних співвідношень, але цілком реальної та найбільш діючої у світі духовних цін-
ностей образно-метафоричного світу мистецтва. 

Серед головних та узагальнених проблем музикознавства треба насамперед вказати на ті, що 
зумовлені місцем цієї дисципліни у соціумі, продиктовані самою культурою – віддзеркалюють "життєві 
модуляції" науки про музику. Йдеться про зміни у стилі, формі, жанровому статусі, предметній зверне-
ності самого музикознавства у цілому на сучасному етапі. Не заглиблюючись у коментування кожної з 
характеристик, відзначимо, що, по-перше, музикознавство все більш заслуговує назви "пост-
академічного", так як прагне до різноманітних перехідних уявлень про свою структуру та завдання, 
передусім до цілковитого подолання роздільності історії та теорії музики, кожна з котрих не виправда-
ла до кінця своїх претензій на об’єктивно науковий погляд. 

Не відштовхуючи свого минулого досвіду, сьогоденне музикознавство відважується на "втечу 
до суб’єктивного", що водночас робить магістральною проблему "виправданості смислу" – як виправ-
даності і композиторського задуму, і музикознавчої здатності його відтворювати. Так у центрі музико-
знавства та музичної культурології постають питання музичної семантики, а нову предметну спрямо-
ваність музикознавства можна визначити як семасіологічну. До зазначеного постакадемізму в 
актуальних музикознавчих позиціях приєднується неприхованість, навіть демонстративність особистих 
поглядів; тому й здається можливим говорити про поновлення жанру наукової дисципліни – про вини-
кнення "авторського музикознавства", не підлеглого внутрішнім науково-дисциплінарним авторитетам 
– традиційним поняттям та їх застосуванням. 

Дедалі більше стаючи вільною від зовнішніх зобов’язань науковою поетикою і у цьому знахо-
дячи свій новий методологічний шлях, музикознавство зустрічається з проблемою тексту – не лише 
теоретичною, а й аналітично-технічною: оновлення поглядів на аналіз музики, зміни у самому ході 
аналізу потребують нової мови викладення даного ходу, нової термінології. Головну складність утво-
рює встановлення границь тексту, навіть критеріїв граничності тексту. Обмеження художнього фено-
мена як тексту, що транслюється культурою (і яким може бути і сама культура у цілому за концепцією 
Ю. Лотмана), зумовлює позицію музикознавця (мистецтвознавця) відносно цього тексту – з боку його 
контекстуальних значень, а звідси – засоби "діалогу" з ним як усвідомлення, здатного привести до 
"взаєморозуміння". Музика у цілому також визначається як певний текст – особливе часо-просторове 
перебування культури; тоді виникає і потреба, і змога вивчати не тільки (і не стільки) історію музичної 
культури, скільки музичну історію культури. 

Саме такий напрямок оновленої музичної історіографії культури презентують праці І. Ляшенко, 
І. Юдкіна, Л. Кияновської, О. Козаренка [7; 8; 9; 11-12; 13-14], що звернені до одного з найскладніших 
питань про особливості національного характеру музичної творчості – до питання про антиномічність 
внутрішніх та зовнішніх обмежувань національного стилю у музиці, тобто про взаємодію у ньому "сво-
го" – "чужого", "доцентрових" та "відцентрових" тенденцій, таким чином підтверджуючи думку М. Бахті-
на про те, що "культура уся твориться на границях". Праці названих авторів дозволяють визнати, що з 
усіх можливих напрямків музичної культурології найбільш доцільним, методично визначеним та ви-
правдано мета-теоретичним є історіографічний. Так, фундаментальність дослідження Л. Кияновської 
[7], що забезпечена багаторічним науковим та викладацьким формуванням автором свого панорамно-
го бачення музичної історії Галичини, призводить до суміщення у ньому узагальнюючих наративних, 
абстрагуючих теоретичних, естетичних та специфікованих аналітико-мистецтвознавчих підходів. Єд-
ність, що сприймається як методологічна, названих підходів виявляється наскрізною структурною па-
радигмою вітчизняного музичного культурознавства, відповідає потребі суттєво оновити проблему 
національного стилю – не тільки стосовно української музики, але й у розгляді будь-якої національної 
школи та її жанрових артефактів. Саме це дозволяє Кияновській мотивовано простежувати історичний 
шлях галицької композиторської школи у руслі романтизму, надзвичайно розширюючи уявлення про 
стилістичні ознаки романтизму, з одного боку, затверджуючи особливе значення романтизму – вже не 
тільки як стилю, а й як головної методичної засади національно-художньої творчості – з іншого.  

Головним завданням стає доказ художньої самостійності, непересічності та успішності захід-
ноукраїнської (галицької) композиторської школи – як національної перш за все, але позбавленої наці-
ональної обмеженості, здатної до "всесвітньої чуйності" ("всемирной отзывчивости"), мультикультур-
ної виповненості. Водночас матеріал дослідження дуже красномовно свідчить про те, що в історії 
музики відбувається упорядкування різних стильових ознак, що призводить до їх певної естетико-
семантичної ієрархії. Декотрі з них стають домінуючими, саме стильовими, підкорюють собі інші як до-
поміжні, стилістичні, другорядні. Перші здатні виступати стильовими знаками-"сюзеренами" як провідні 
та найбільш сталі у галузі суспільно-історичних інтересів нації, тобто як ідеологічні у безпосередньому 
значенні цього слова, привласнюють різноманітні типові жанрові ознаки, організують світоглядну цілі-
сність музичної творчості. (Недарма В. Медушевський наполягав на тому, що стиль є більш духовним 
за жанр.) Другі ("васали") віддзеркалюють мінливість художньо-історичного та музично-мовного сере-
довища, суперечливості у розвитку духовного досвіду, створюють відкриті форми діалогу митця-
композитора з іншими творчими особистостями, безпосередньо технологічні.  

Накопичення та розрізнення у певних ієрархічних співвідносинах названих ознак дозволяє пе-
ршим з них переходити з стану кількісної переваги у стан "якісного керування", тобто переростати у 



Мистецтвознавство  Божко Т. О. 

 162 

ознаки художнього методу. Саме така еволюція романтичних стильових ознак пояснює й деяку розми-
тість, не-фіксованість границь між романтизмом – неоромантизмом – постромантизмом у творчих орі-
єнтаціях не тільки галицької, але й київської та харківської композиторських шкіл. Явище романтизму в 
його українському втіленні розкривається як уповільнене (нагадаємо, що думка про можливу уповіль-
неність стилю, яка стає гарантією його великої часової тривалості, належить академіку Д. Ліхачьову), 
але тому й здатне до більш ніж двухсотлітніх випробувань.  

Своє "музичне історієписання" створює О. Козаренко, рухаючись від "первостилю" до "мета-
стилю", від "музичного комунікату" до "ідеальних типів музики", "національного звукового ідеалу", за-
проваджуючи номінацію "сучасна українська духовна музика", яка стає здатною поєднувати досвід 
східної та західної українських композиторських шкіл. Методологічного значення набуває знайдене 
названим автором поняття про "креативне середовище" музично-семіотичного процесу як про особ-
ливий його рушій, а саме, про "макродіалог мовно-стильових блоків", що "реалізується на рівні окре-
мого знака в тонкому мікро-діалозі (часто полілозі) семантичних шарів, що починають резонувати між 
собою, виявляючи нові потаємні смисли, закладені в музичному тексті" [8, 236].  

Історіографічний, що прагне до історіологічного збагачення погляд змінює оцінки музичних пе-
рсоналій; останні обираються з трьох позицій: а) як недостатньо відомі та такі, що зазнали неадекват-
ної оцінки; б) як найяскравіші художні постаті для даного періоду національної музичної (української) 
історії; в) як необхідні свідки мультинаціонального характеру культурного кола. Так, наприклад, саме 
увага до композиторських особистостей дає можливість Кияновській розкрити динаміку стильової ево-
люції галицької музичної культури не тільки у діахронному аспекті, а й як симультанну взаємодію інди-
відуальних стилів та стилів епохи, стильових домінант різних видів мистецтва та музичної творчості. 
Водночас ця увага примушує визнати, що історія яскравих композиторських особистостей може відбу-
ватись як історія музичного аматорства; в творчості галицьких музичних майстрів дивним чином пере-
плітаються два різних типи професіоналізму – цеховий, просвітницько-аматорський та художньо-
автономний, композиторський, з можливим переважанням одного з них в кожному окремому випадку. 

Отже, послідовний історичний підхід призводить і до певних музично-культурологічних уза-
гальнень. З’ясовується, що в історії національної культури немає спокійних часів, завжди панує особ-
лива "перехідність" (термін Н. Герасимової-Персидської [4]) художньої свідомості. Буття будь-якого 
етносу – динаміка культурних "зустрічей" та "розставань", злиття та відокремлення. Тому методичної 
значущості набувають діалогічні критерії характеристики музично-історичних явищ, діалогізований 
контекст розгляду семантичної стильової еволюції української національної музичної мови. До цього 
музикознавців спонукають і думки М. Бахтіна, М. Бубера, Г. Померанца, деяких інших.  

Так, О. Козаренка надихає на діалогічний підхід "поліфонічна" постать М. Лисенка, від якої ім-
пульси художнього спілкування розповсюджуються у бік і наддніпрянської, й галицької композиторсь-
ких шкіл. У іншому випадку явище школи оцінюється як рід культурної традиції [5] у зв’язку з категорі-
ями комунікації – спілкування та діалогу. 

Культура – через несталість суспільного життя – провокує до драматичних ситуацій, до кризи 
на кожному етапі своєї еволюції, а відчуття фінальності Часу стає поступово необхідною рисою кожної 
значної художньої особистості в історії мистецтва – проявом національної пасіонарності, яку й може 
наситити насамперед романтична система світоглядів. Музичне мистецтво, взагалі – художня діяль-
ність, виступає у культурі засобом гармонізації не тільки внутрішнього, але й зовнішнього світу люди-
ни, сприяє створенню осередків, течій, об’єднань, творчих колективів та ін. Саме це спонукало до роз-
витку хорових літургійних та пісенних жанрів і пояснює завжди провідну роль традиційного хорового 
співу в українській музичній практиці. Музично-мовна близькість українських, польських, німецько-
австрійських, російських майстрів сприяла узгодженню границь як між різними національними спільно-
тами, так й між різними типами національної свідомості, звідки й спроможний був виникнути феномен 
сучасної львівської композиторської школи.  

Еволюція духовної музики, її особливе місце в українській культурі підтверджується появою 
сьогодні нових синтетичних релігійно-світських зразків духовних творів. Пріоритет духовно-релігійної 
музичної практики стає важливим приводом для постійної уваги українських композиторів до Слова, 
до різних шляхів сполучення музики зі словом. Цей пошук "свого Слова" ускладнюється близькою на-
явністю латинізованої мовної традиції, корпусу католицьких текстів у галицькій творчості.  

Коли сьогодні ми зустрічаємо в одному, канонічно спрямованому, музичному творі православні 
українські та католицькі латинські найменування – це не проява конфесійної недбалості композитора, а 
відгук давньої історичної умовності, що сьогодні набуває нового естетичного значення. Цей аспект сло-
весно-мовних суперечностей, що стають суперечностями жанрової історії музики, ще залишається не-
визначеним, хоча до нього ведуть багато історіографічних та аналітичних музикознавчих спостережень.  

Як у старовинній, так і у сучасній музичній культурі провідними у багатьох випадках (соціокуль-
турних ситуаціях) стають виконавські засади музичної діяльності. Вони можуть передувати компози-
торським, зумовлювати вибір та тлумачення жанрів, часто цілком підпорядковують шляхи розвитку 
інструментальної ансамблевої музики. Інтерес до постаті музиканта – виконавця як до живої особис-
тості, що може і повинна сама уособлювати творчу ідею, агітувати за певну суспільно-художню ініціати-
ву, стає одним з переконливих показників особистісно-романтичного характеру українського мистецтва. 
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Відтак сучасне українське музикознавство створює нові історіографічні (як джерелознавчі фак-
тографічні, так і методологічні) координати на шляху розуміння проблем національного у мистецтві в 
їх спорідненості з питаннями сучасної музичної творчості, у чому можна вбачати красномовний доказ 
ангажування музично-історіографічних знань з боку культурно-історичного сьогодення. 

Нині багато чого в людському досвіді знаходить себе заново в нових зустрічних потоках життє-
вої реальності – тієї, котра побудована, окультурена людиною для себе і по людській подобі, але, про-
те, охороняє власну логіку розвитку, права на спонтанність і непередбачуваність, значеннєві таємниці, 
нерозкриті можливості (і неможливості). Сьогоденному музикознавству нелегко "впоратись" з музикою; 
для цього йому доводиться вишукувати нові внутрішні ресурси. Тим більш, що музична творчість, як і 
будь-яка інша художня форма, володіє даром передбачення і спантеличила музикознавчу думку ідеєю 
"кінця часу" задовго до кризового рубежу тисячоріч. (Достатньо згадати назву квартету О. Мессіана, 
есхатологічні мотиви творчості К. Пендерецького, постлюдійну тематику в музиці В. Сильвестрова та 
спрямованість сукупного стильового процесу в академічній музиці, а також її контекстне положення в 
музичній культурі останніх десятиріч).  

Потребу в прощанні композиторська свідомість відчула раніше музикознавчої; остання до того ж 
витлумачила її трохи прямолінійно – як "кінець часу композиторів" (Т. Чередніченко). Однак хочеться 
помітити, що "почуття кінця" є одночасно й почуттям Початку. Саме друге породжує неясне занепокоєн-
ня і бажання здійнятися над реальністю, щоб уникнути її можливих катаклізмів, відношення до майбут-
нього як до постійно відкритої "пам'яті про минуле" (М. Бахтін). Невипадково В. Сильвестров, створюючи 
особливу музично-стильову сферу "постлюдійності", "прощаючись" у такий спосіб з минулою музичною 
традицією, одночасно говорить про свій, сьогоденний композиторський час як про "переддень нового 
всеосяжного стилю", а узагальнює ці дві свої оцінні позиції в жанровій формі Мета-музики. Потреба в 
синтезі виявляється потребою в прощанні. Прощання ж розкривається як прагнення запам'ятати й у та-
кий спосіб зберегти те, що неминуче відступить під натиском нового. Для музикознавства це означає 
побачити та оцінити – відсторонено – власний предмет, причому побачити таким, яким він є на сучасно-
му етапі, у його необхідних і достатніх для сьогоднішнього гуманітарного підходу значеннях.  

Так музикознавчий текст стає предметом музикознавчої ж рефлексії; музикознавству потрібно 
подивитися на себе "у дзеркало музикознавчих текстів" (А. Березовчук [1]). Крізь самоактуалізацію му-
зикознавства проступає потреба співвіднести музикознавчий текст (як системне ціле) і смисловий 
зміст музики. При цьому музикознавчий текст може бути охарактеризований як "віртуальний простір", 
"настільки ж моделюючий досліджуваний музичний твір, як і нотний текст" [5, 64], що припускає різні 
семантичні проекції (згадаємо: адже він – вимисел, тобто така ж штучна реальність, такий же арте-
факт, дзеркало окультуреної та культивованої людської свідомості, як і музичний твір); серед основ-
них орієнтацій музикознавчої думки, як її націленості вже на феномен музики, вказується "процесуа-
льність формоутворення в музично-художній творчості, що часто має результативний характер, тобто 
високий ступінь непередбачуваності цього процесу, його значну інформативність" [10, 12]; отже, як і 
музична творчість, музикознавство виявляє "семантику можливих світів" більшою мірою, чим "дійсних" 
– і не тільки в процесі становлення одиничної композиції, але й при її впливі як завершеного цілого, 
при її входженні до "смислового світу" музики, отже, у смислову свідомість культури, що і є головна 
"результативність" музичної форми. 

Шлях до науково-предметних підстав сучасного музикознавства може бути запропонований з боку 
самої музики; на цьому шляху "право першого голосу" віддано тим явищам музичної творчості, які ще не 
ввійшли в систему поняттєво-логічних дослідницьких визначень. Строго говорячи, дана система до них ще 
не готова. Так, Н. Герасимова-Персидська пише про музику "іншого устремління", "позбавлену пафосу, 
гордого самоствердження, якої би те не було агресивності й войовничості…"; "І не можна не подумати, що 
так урівноважується інший полюс іншого буття". Така музика виявляє нову парадигму культури в цілому: 
"примирення різних стилів, технік – нарешті, примирення з ідеєю вичерпання. Замість колишнього бунта – 
жаль про "прекрасну епоху" [2, 32]. Стосовно такої музики традиційний апарат аналізу виявляється не-
спроможним – виявляє нездатність розкрити сутність цього мистецтва, тому що воно представляє принци-
пово іншу концепцію музики. Така парадигма характеризується як "некласична", причому автор підкрес-
лює, що негативний компонент поняття про неї неминучий: вона виявляє "свідому відмову від колишньої 
моделі", оскільки "усе, що становило сутність колишнього "високого мистецтва"… стає тепер неактуаль-
ним" [2, 34]. Така музика претендує на те, щоб представити нову звукову знаковість реальності, "менше 
відсилає до слова з його неминучою понятійністю, більше звертається до невербального сприйняття"; во-
на стає в багатьох випадках "музикою тиші й з тиші – вимагає напруги наших почуттів..." [2, 38 ].  

Як справедливо зауважує В. Руднєв, у точних науках мета-мова виступає мовою опису – мо-
вою "іншого порядку", за допомогою якої описуються мови-об'єкти, і "корисність" її в тому, що вона 
відрізняється формалізованістю, специфічною знаковою штучністю, однозначністю, отже, простотою і 
ясністю. Однак гуманітарні науки важко піддаються формалізації; і не тільки тому, що в деяких з них 
(наприклад, в історії, лінгвістиці, літературознавстві) мета-мовою виступає та ж сама "природна мова", 
але й тому, що в деяких з них предмет не підлягає емпіричній перевірці, оскільки як смисловий відно-
ситься до трансцендентної галузі, до галузі "зрозумілого невідомого". Проблема в тому, що конститу-
тивною рисою гуманітарної людинознавчої розуміючої мета-мови є її зростаюча опосередкованість; 
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чим ближче до смислу, тим далі від прямої словесно-понятійної "вказівності", тобто тим далі й вільні-
ше у власній словесній семантиці музикознавець. Але оскільки "смислова реальність" культури, тобто 
ціннісно-екзистенціальні обрії людського життя, в остаточному підсумку, виявляються головним пред-
метом людського пізнання, то зростає значення саме гуманітарної символізації дослідницького диску-
рсу – з усіма його "обхідними маневрами" стосовно ідеаційних структур смислу, переносними значен-
нями слів, образної метонімізації явищ, відносин, творчих (художніх) прийомів тощо. 

Імовірно, зараз не час давати оцінку доцільності подібних аналізів; істотно те, що вони знахо-
дять місце в академічних музикознавчих працях, тому що це свідчить про освоєння принципово інших 
можливостей наукового музикознавчого методу. Потреба ж у нових його орієнтаціях викликана за-
вданням поглибленого розуміння процесів, що відбуваються в культурі, що дозволяє виявити – реалі-
зувати – їхню смислову значущість.  
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ДРУГА СИМФОНІЯ О. ЯКОВЧУКА: ПАРАМЕТРИ НЕОРОМАНТИЗМУ 
 
У статті розкрито прояв ознак неоромантизму у симфонічному жанрі. За основу взято Другу симфонію О. 

Яковчука, яка яскраво відобразила еволюційні процеси жанру в українській музиці 80-х років ХХ ст. На основі тео-
рії цілісного аналізу Л. Мазеля показано багатозначність семантичних шарів твору, модифікацію циклу, роль мо-
дальної техніки і тембрової драматургії. 

Ключові слова: неоромантизм, українська музика, симфонія, О. Яковчук. 
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Вторая симфония А. Яковчука: параметры неоромантизма 
В статье раскрыто проявление черт неоромантизма в симфоническом жанре. За основу была взята Вто-

рая симфония А. Яковчука, которая ярко отразила эволюционные процессы жанра в украинской музыке 80-х го-
дов ХХ в. На основе теории целостного анализа Л. Мазеля показано многозначность семантических слоёв произ-
ведения, модификацию цикла, роль модальной техники и тембровой драматургии. 

Ключевые слова: неоромантизм, украинская музыка, симфония, А. Яковчук. 
 
Kushniruk Olha, Ph.D. (Art History), Senior Researcher, Department of Musicology, M.T. Rylskyi Institute of 

Art, Folklore Studies and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine 
Symphony № 2 by a. Jacobchuk: parametres of neo-romanticism 
Highlighting features of manifestation of neo-romanticism in Ukrainian music belongs to the problems of style, 

which is one of the leading scientific topics in modern musicology. In particular, two issues of "Science Bulletin" National 
Music Academy of Ukraine [12; 13], which contain the articles about aesthetic, theoretical aspects of the subject, 
examine the issue of performance styles, specifically are devoted to it. 

The objective of this paper is to examine the Second Symphony by A. Jacobchuk to highlight its neo-romantic 
stylistic direction that raises as one consequence of the evolution of Ukrainian symphony during postmodern era. This 
work – a striking example of the symphonic genre Ukrainian music of the 1980s – is indicative of ambiguity in semantic 
layers, using a two-part version cycle, combined mono-thematic principle based on modal technique. 

Symphony made a huge impression in concept, which clearly does not fit into a common shaft of glorifying 
Soviet reality works with bravura, optimistic final parts. The work is characterized by extreme Confessional statement of 
composer; the artist is as frank with each listener, comparing suppressed deep feelings, thinking about the meaning of 
human life, its boundary poles: the beginning – childhood, in a harmonious worldview, and completion – a minute of 
leaving to eternity... Actually, intimacy tone of the symphony touches in a deep way, confusing ambiguity of its meaning, 
the ability to meet himself, to find his own path in the maze of globalization. Therefore, it naturally fits into a stylistic trend 
of neo-romanticism of the last third of the 20th century, clearly affirmed in Ukrainian music. 

To implementation a plan the composer has chosen again as in the First Symphony, two-part version of cycling, 
this time combined on the basis of modal technique by mono-thematic principle (intonation origin of all tunes is based on 
the sequence of six chromatic semitones consistently come down). However, putting the remark attacca in the end of the 
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first part, composer interprets this two-part version of cycling as indivisible large-scale musical canvas, with its moments 
of action and inhibited zones of calm. It is the surface level of visual analysis of the score. On the other side, the author 
directs the development to pairs of antinomies matching active flowing (Part I) and meditation (Part II). In the very same 
parts he clearly separates into two sections each with disproportionate, but compelling division, in each pair semantically 
emphasizing the second, more episode. Also A. Jacobchuk uses an idea of the three parts, covertly placing it in the 
design of the whole. In particular, we observe this in the contrast between volitional character of midpoint (as the second 
section of Part I) and meditative one of frame sections (as the first section of Part I and the second part of the symphony, 
remarkable thematic reminiscences of the previous one). So, such ambiguity of dramaturgy lies in ambiguity of semantic 
layers work, an original sample of symphonic genre in Ukrainian music of the 1980s.  

A timbre dramaturgy is an important achievement of the work: numerous solos are causing the value of the 
personal factor, timbre combinations of solo instruments are providing unusual color to themes, personification of timbres 
is giving guidance on a particular image, preparing of climactic zones marked by a gradual and systematic build-up of 
texture. Philosophical interpretation of concluding epilogue, emphasizing its semantic features in the concept of a whole 
work should be considered as a new achievement too. 

Thus, the Second Symphony, no doubt, was the creative success of A. Jacobchuk testified his talent as a 
composer with symphonic mentality and it is no exaggeration to say, while opening new horizons of genre in the late 
1980s. Written in the times so-called "perestroika," it countered creative freedom of self-expression by author and its 
introvert character to that time inter-discourse.  

In future I see the coverage of other works of A. Jacobchuk marked tendency to neo-romanticism as a 
perspective plan that give grounds for a holistic understanding of value of this tendency in the composer`s works and in 
Ukrainian musical context totally of the last third of the twentieth century. 

Keywords: Neo-Romanticism, Ukrainian music, symphony, A. Jacobchuk. 
 
Висвітлення особливостей прояву неоромантизму в українській музиці належить до ділянки 

проблематики стилю, яка є однією з чільних у сучасних наукових розробках музикознавства. Так, спе-
ціально їй присвячувались два випуски "Наукового вісника" Національної музичної академії України ім. 
П. І. Чайковського [11; 12], де опубліковано статті про естетичні, теоретичні аспекти даної теми, дослі-
джуються питання музично-виконавських стилів. Прикметною з такого огляду була і міжнародна нау-
ково-теоретична конференція "Стильова панорама українського мистецтва" (18 грудня 2008 р., Інсти-
тут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Київ), наукові 
результати якої знайшли відображення у щорічнику "Українське мистецтвознавство: матеріали, дослі-
дження, рецензії" [13]. 

На думку І. Коханик, "виникнення неоромантизму в українському музичному мистецтві 80-х років 
ХХ століття не тільки є проявом загальних музично-історичних процесів. Зумовлено попереднім розвитком 
української музики, а й має підґрунтя у самій природі української нації, пов’язане з ментальністю українців" 
[5, 74]. Спираючись на досягнення вітчизняної філософської думки, дослідниця виокремлює такі риси мен-
талітету українців: "світоглядна толерантність і синтетичність; екзистенційний характер філософствування, 
тобто висунення на перший план проблем людини, проблем її існування і сенсу життя; індивідуалізм і пер-
соналізм, тобто орієнтація на окрему особистість, а не на колектив; кордоцентризм, тобто домінанта сер-
ця, переважання почуття над логічним міркуванням, а образу – над поняттям" [5, 74]. 

Прояви неоромантизму на прикладі жанру фортепіанної сонати дослідила Л. Ланцута [9], ви-
значивши її три типи – соната-монолог, соната-діалог, соната-полілог – та ознаки оновлення жанру: 

"1) на рівні циклічної організації, що полягає у відмові від типової і в побудові нової парадигми: 
одночастинної: а) процесуальної, фазної (2-а соната В. Сильвестрова), б) процесуальної, наскрізної 
(1-а соната О. Киви); двочастинної: а) неконтрастної, доповнюючої (1-а соната В. Сильвестрова), б) 
контрастної, діалогічної (2-а соната В. Годзяцького); тричастинної... чотиричастинної; 

2) на рівні функціонування принципів сонатності, де за мірою дотримання її інваріантних влас-
тивостей виділяються дві тенденції: а) умовно-типова – з прагненням зберегти зв’язок з нормативною 
сонатністю як на рівні драматургії, так і структури, б) атипова – з установкою на відмову від елементів 
сонатного синтаксису при дотриманні "режисерських" функцій сонатності" [9, 14–15]. 

У річище неоромантизму природно потрапляє проаналізована мною Третя фортепіанна соната 
О. Опанасюка [6], твір, що несе духовні константи, хвилює піднесеністю і теплотою образів. З форма-
льної ж сторони у ній застосовано програмність, опредмечено ідею циклічності у двочастинному варі-
анті, показовим є спирання у тематизмі на характерний мовний концепт – секвенційно повторену інто-
націю "зітхання". 

Звертаються дослідники й до інших жанрів. По суті, риси неоромантизму в українській симфо-
нії 1970–1980-х років "зашифровані" як типологія жанру ліричної симфонії у працях О. Зінькевич. Та-
кими, на її думку, слід вважати наступні: камернізація, перевага одночастинних композицій, прихована 
форма конфлікту, спирання на несонатні структури, композиційна довільність, підпорядкованість пси-
хологічному часові, заміна жанровості медитацією, втрата прямого зв’язку з народним мелосом, варі-
антний тип розгортання тематизму, своєрідність драматургічних рішень, відхід від монологічного типу 
висловлення [4, 68–71]. На жаль, із суто об’єктивних причин у поле зору дослідниці не потрапила ху-
дожньо самобутня симфонічна творчість О. Яковчука (шість симфоній та дві симфонічні поеми), яка 
розпочалась лише на початку 1980-х років. На сьогодні вже певні спроби її вивчення зроблено у пра-
цях М. Гордійчука [2], О. Кушнірук [7; 8; 9]. 
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Завданням даної статті є розгляд Другої симфонії О. Яковчука з метою висвітлення її неоро-
мантичного стильового спрямування, яке постає одним із наслідків еволюції жанру української симфо-
нії у добу постмодернізму. Названий твір – яскравий зразок симфонічного жанру української музики 
1980-х років – показовий багатозначністю семантичних шарів, застосуванням двочастинного варіанта 
циклу, що об’єднаний принципом монотематизму на засадах модальної техніки. 

Всього один рік відділяє перші дві симфонії Яковчука, проте резонанс, викликаний Другою 
симфонією (1987), приніс композитору справжній авторитет серед колег, у музичних колах про нього 
заговорили як про людину обдаровану, з діяльністю котрої "пов’язані подальший розвиток української 
музичної культури і певні духовні надбання". Прем’єра симфонії відбулася на початку грудня 1987 ро-
ку у Донецьку, де оркестр місцевої філармонії під керівництвом Валентина Куржева виконав твір на 
Огляді творчості молодих композиторів України, що присвячувався 70-ій річниці Жовтневої революції 
(одному з неодмінних ідеологічних атрибутів мистецьких заходів радянської доби). У пресі, наголоси-
мо, саме симфонію Яковчука та камерну симфонію № 2 В. Зубицького з усього представленого (а це 
твори понад п’ятдесяти учасників!) рецензент назвав "художніми відкриттями" [3, 1] цієї мистецької 
події, відзначалась щира емоційність і трагедійний пафос дуже тепло сприйнятої симфонії нашого ге-
роя, прагнення до власного світовідчуття, утвердження індивідуального мистецького почерку. Після 
прем’єри Олександр Яковчук, як то кажуть, прокинувся знаменитим: одразу ж симфонію зіграв Держа-
вний симфонічний оркестр України (диригував Ігор Блажков) на Пленумі Київської організації СКУ, за 
ним – на республіканському Пленумі. І, нарешті, у 1989 році нею та Другим скрипковим концертом М. 
Скорика у столичній філармонії відкривається черговий з’їзд СКУ! Не лише українська, але й союзна 
преса відзначала вдалу роботу молодого композитора [1, 6]. Зокрема, в опублікованій "Советской му-
зыкой" оглядовій статті про з’їзд Н. Назар писала: "Перша [Друга – О. К. ] симфонія О. Яковчука спра-
вила враження зрілої, єдиної за стилем. В ній включене досить широке коло традицій і впливів (що 
неминуче для першого опусу в настільки відповідальному жанрі). Одначе здатність переплавити їх в 
оригінальній лірико-драматичній композиції свідчить про притаманний обдарованню автора індивідуа-
льний первень. Переконує логіка інтонаційної драматургії симфонії. Її монотематичний характер 
пов’язаний із верховенством наскрізної теми-образа – національно забарвленого ліричного монологу 
скрипки, що трансформується в умовах конфліктного протиборства" [11, 17]. Звучала вона також на 
сценічних майданчиках зарубіжжя: у кубинській столиці Гавані (1988, диригент Хорхе Лопес Марін) та 
колишньому югославському місті Нові Сад (1991, диригент Зоран Муліч), де, як пригадує композитор, 
також і відомий португальський диригент Сільва Перейра із захватом відгукувався про твір й негайно 
включив його до свого репертуару. 

Симфонія справила величезне враження своєю концепцією, що явно не вписувалася у загаль-
ний вал прославляючи радянську дійсність творів з бравурними, оптимістично стверджувальними за-
кінченнями. На сторінках журналу "Музика" М. Гордійчук, присвятивши їй окрему велику статтю і по-
слідовно аналізуючи художній зміст симфонії, назвав її "своєрідною інструментальною повістю" [2, 5], 
водночас пророче передбачивши майбутні здобутки автора-симфоніста. Подана вченим характерис-
тика не є випадковою, адже твору притаманна надзвичайна сповідальність вислову композиторського 
"я" Яковчука; митець наче веде відверту розмову з кожним слухачем, звіряючи глибоко тамовані по-
чуття, розмірковуючи над сенсом людського життя, його граничних полюсів: початку – дитинства, гар-
монійного у світосприйнятті, і завершення – хвилини відходу... Власне, саме інтимністю інтонації сим-
фонія зворушує, зачіпаючи найтонші струни душі, бентежачи багатозначністю своїх смислів, 
можливістю зустріти самого себе, відшукати власну стежку в лабіринтах глобалізації. Відтак, вона 
природно вписується в стильову тенденцію неоромантизму останньої третини 20-го століття, що вира-
зно ствердилася в українській музиці. 

Для втілення задуму було обрано знову, як і в Першій симфонії, двочастинний варіант цикліч-
ності, цього разу об’єднаний на засадах модальної техніки принципом монотематизму (інтонаційне 
походження усіх тем засноване на послідовності шести хроматичних півтонів, що послідовно спуска-
ються вниз). Водночас, ставлячи наприкінці першої частини ремарку attacca, композитор мислить цю 
двочастинність, по суті, як неподільне масштабне музичне полотно, зі своїми моментами дії та зага-
льмованими зонами затишшя. Це, так би мовити, поверхневий композиційний рівень візуального ана-
лізу партитури. З іншої ж сторони, залучаючи слухове сприйняття, можна спостерегти інакший лик ор-
ганізації цілого. Справа в тому, що автор спрямовує розвиток в пари антиномій, зіставляючи дійове (І 
ч.) і медитативне (ІІ ч.), в самих же частинах явно розмежовує кожну на два розділи з непропорційним, 
проте переконливим поділом, в кожній парі смислово наголошуючи саме другий, більший епізод. Не 
лишається автор осторонь і магнетизму над-ідеї тричастинності, завуальовано покладаючи її в конс-
трукцію цілого. Йдеться, зокрема, про контраст вольового первня середини (в його якості – другий 
розділ І ч.) до медитативного характеру її обрамлюючих, де роль ініціальної відіграє перший розділ І 
ч., заключної – вся друга частина симфонії, прикметна тематичними ремінісценціями з попередньої. В 
такій багатозначності драматургії криється і багатозначність семантичних шарів твору, самобутнього 
зразка у симфонічному жанрі української музики 1980-х років. 

Першу частину відкриває сповнений імперативності титульний мотив – вступ tutti, у якому "зі-
штовхуються" щотактова зміна метру та ритмічно стрункий каркас синкопованих чверток. Ніби розсу-
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ваючи завісу на сцені, він привертає до дійства, початковий епізод якого (цц. 1–8) присвячений схви-
льованому монологові героя у скрипки соло, згодом підхопленому групою дерев’яних духових (ц. 5), 
резюмуючим почерговим соло флейти- піколо та гобоя (ц. 7). Спадаючий по півтонах хід монологу се-
мантично асоціюється з голосільними імпровізаціями жінок-плакальниць під час поховального обряду. 
Привертає увагу його "скупе" оточення – витримане співзвуччя у струнних, – наводячи думку про са-
мотність героя, відчайдушне зусилля комусь виговоритись, поділитись душевним болем. І як наслідок, 
тема монологу, переходячи до гобоїв, англійського ріжка і кларнетів, здобуває чутливий синкопований 
фон-підтримку струнної групи, тим самим виходячи з розряду особистісного висловлення до масового. 
Завершальною гранню теми монологу стає вичленований з неї мотив у солюючої флейти-піколо, по-
даний з явною конотацією на сопілкові награвання в народному музиченні, про що свого часу заува-
жив і М. Гордійчук [2, 5]. Перехід до наступного, чи не вдвічі більшого розділу першої частини симфо-
нії, Яковчук здійснює за допомогою введення хорального епізоду Piu mosso у струнних з кларнетами, 
що у драматургії твору відіграватиме важливу роль, оскільки від його заполонюючої експресії, здаєть-
ся, ніби поданої натяком (всього 12 тактів) перекидається смислова (звернімо увагу, не тематична) 
арка до фінального епізоду у другій частині (8 тактів до ц. 28), яка несе в собі значення відродження 
до життя після того, що було здобуто і втрачено. 

Чіткість відокремлення наступного розділу проступає завдяки проведенню вже знайомого ти-
тульного мотиву вступу, цього разу підсиленого групою ударних, котрі задають дієвий тон подальшому 
розгортанню матеріалу першої частини. Зокрема, такою рішучістю відзначається нова, додекафонна 
тема у валторн й альтів (ц. 10), сконструйована за принципом симетричного інтервального віддалення 
по обидва боки від початкового тону-ядра. Її наступне проведення, зміщене вгору на півтон, тембра-
льно варіюється (Fl., Ob., Cor. ingl., V-ni). Вже на окресленій стадії стратегічно застосовується протис-
кладення теми, що згодом призведе до накопичення у фактурі одночасного політематичного згустку з 
метою кульмінаційної розрядки.  

З погляду формотворення Яковчук укладає простір існування додекафонної теми у тричастин-
ність, де роль середини виконує хоралоподібний 8-такт із "зітхаючою секундою", повністю перемикаю-
чи сприйняття з якості процесуальності у споглядальність, із оркестрової маси – в темброву однорід-
ність дерев’яних духових (Picc., Fl., Ob., Cl.). Далі процес поновлюється з більшим ступенем 
виразності, на вершині зустрічаючи сигнальний мотив валторн (ц. 14), колоритний послідовністю па-
ралельних квінт. Він розпочинає кульмінаційну зону першої частини симфонії. Одразу йому на зміну 
заступає "тема протистояння" (за висловом автора), виражена тембром хоралу мідних духових у зву-
чанні чистих кварт на потужному динамічному рівні fff. В ході розвитку, наголосимо, неспадаючої на-
снаженості кульмінаційного етапу, в його надрах відбувається інтонаційна підготовка появи нової те-
ми, що дасть поштовх вже другій хвилі розгортання музичного полотна. Цю тему (ц. 18) можна 
означити як "тему мрії, до якої ніколи не досягнеш", в ній відчуваємо оптимізм "беззастережної віри 
людей в ідеї комунізму" та саркастичну авторську іронію з цього приводу. Легковажно-прямолінійна, 
вона звучить у труби, власне, тембром несучи алюзивний сенс "совкового" пафосу, музично типізова-
ного у творах для духових оркестрів і, відповідно, солюючої в них труби. Подальший її розробковий 
виклад у дерева (ц. 19) та репризний – у валторн (ц. 20) доводять до "теми протистояння" (ц. 22), яка 
врешті-решт досягає генеральної кульмінації Meno mosso на ffff, тематично утворюючи арку з титуль-
ним мотивом твору, після чого настає поступове розрідження оркестрової звучності, що веде до заве-
ршення першої частини симфонії. 

Як вище зазначалося, другій частині притаманний медитативний характер реалізації симфоні-
чної ідеї, осмисленої Яковчуком з індивідуальних позицій відходу від канону "класичності". В ній аку-
мульовано енергетику спогаду про дитинство та відродження людини після осмислення того, що втра-
чено у житті, внаслідок чого вона стала іншою, оновленою.  

Розпочинає другу частину хоральний вступ, інтонаційно перегукуючись із серединним епізодом 
додекафонної теми (І. ч., тт. 102–109). Експонований у дерева, він здобуває своє "кадансуюче" продо-
вження у тембровому міксті фаґотів та мідних духових (Cor., Tr-ni, Tuba), створюючи алюзивний кон-
текст романтичного інтердискурсу. Наступний епізод Andante композитор асоціює зі світом дитинства, 
застиглим у віддаленні часом і напливаючим, як спогад, у думки героя. Такого ефекту досягнуто за 
допомогою активізації композиційного й оркестрового чинників. Зокрема, увесь епізод – це зміна і вза-
ємопроникнення теми-ремінісценції монологу героя, представленої тембровим мікстом (Fl. solo, V-la 
solo con sord.; Pic. solo, V-no solo con sord.) з покладеним у тридольний антураж вальсовості образом 
"світу дитинства" (C-lli, Cel.). Їх взаємодія помітна у подальшому накладенні вертикалей челести на 
тему монологу, які підпорядковані уже чотиридольному метру (тт. 32–34), вона ж, у свою чергу, наби-
рає ознак вальсовості, проникаючись тридольністю теми спогаду (тт. 39–42). 

Після такого рафінованого звучання темброво персоніфікованої фактури приходить черга її на-
сичення оркестровим звучанням, з настанням епізоду Piu mosso (Andantino, т. 55). Вибудований двома 
хвилями розвитку, він покликаний відобразити оновлення духовних сил героя, відтак "на передній план 
вийшла лірика – тремтлива й пристрасна" [2, 5], у якій автор звертається до виражальних можливостей 
спершу лише струнної групи, де альти ведуть непоспішливого характеру тему, показову висхідним 
спрямуванням, на фоні tremolo скрипок та орґанного пункту у контрабасів. Мобілізуючи інтонаційну акти-
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вність усіх партій, Яковчук поступово нарощує фактуру до "повнометражного" оркестрового звучання 
для досягнення кульмінації першої хвилі. На її гребені виринають динамічним спалахом на ff імітаційні 
перегуки на темі монологу-вступу між дерев’яними духовими (Ob., Cor. ingl., Cl., Fag.) та мікстом (Picc., 
Fl., V-ni I divisi). Друга хвиля, яка приведе до загальної кульмінації твору, також позначена вкрапленнями 
вже відомого тематизму і явних тембрових посилань. Так, одразу нанизані вертикалі челести (5 т. ц. 32) 
нагадують початковий образ спогадів героя про дитинство, впливаючи метрично на попередньо стабіль-
ний матеріал струнних. Здобута кульмінація набирає грандіозного масштабу у tutti знову як імітаційні 
перегуки на темі монологу, підсилені соло труби та її alter ego – флейти-піколо, а також рухливими реп-
ліками мідних духових. Проте композитор на цьому пікові не вважає за потрібне ставити останню крапку 
у симфонії. Для нього важливо осмислити все попереднє, показати слухачеві, що людина, його герой, в 
своїх життєвих перипетіях змінилася, стала іншою. Відтак саме філософський підтекст пояснює розви-
нутість заключення та його маркантну роль як епілогу твору. Так, в одночассі співіснують мотив сопілко-
вого награвання, вертикалі челести ("образ дитинства") та додекафонна тема, яка втратила первісну 
рішуче-вольову подобу і трансформувалася у свою протилежність. У наступному сегменті Яковчук впро-
ваджує ремінісценцію епізоду спогадів героя: соло скрипки діалогізує з флейтою та флейтою – піколо, 
поступово зникаючи зі звукового простору партитури, що справляє враження розчинення всієї історії у 
незворотному часі. Вже зовсім далекою згадкою відлунює м’яке, меланхолійне проведення валторною 
додекафонної теми, після якої три оркестрові імпульси-імітації остаточно завершують твір. 

На відміну від Першої симфонії, де в невеликій мірі спрацьовували певні стереотипні моменти 
(сонатність, функції фіналу і ліричної частини тощо), у Другій симфонії помічаємо відхід від традицій-
ного тлумачення, натомість кожна з її двох частин несе в собі риси вільної одночастинної композиції з 
ієрархією послідовності розділів. Вже прийнята митцем до власного лексикону, органічно закріплена в 
ньому модальна техніка виступає в творі підвалиною монотематичного принципу конструювання те-
матизму, що прикметний різноманітністю проявів і трансформацією. Важливим досягненням твору є 
темброва драматургія: численні соло увиразнюють значення особистісного чинника, темброві міксти 
солюючих інструментів надають незвичного забарвлення темам, персоніфікація тембрів дає скеру-
вання на певний образ, підготовка кульмінаційних зон позначена поступовим і планомірним нарощу-
ванням фактури. Новим здобутком слід розглядати і філософське трактування епілогу, наголошення 
його семантичних можливостей в концепції цілого твору. 

Отже, Друга симфонія, без сумніву, стала творчою удачею О. Яковчука, засвідчивши його об-
дарування як композитора-симфоніста і не буде перебільшенням сказати, водночас відкриваючи нові 
обрії жанру в українській музиці кінця 1980-х років. Написана в час так званої "перебудови", вона про-
тиставила тодішньому інтердискурсу свободу творчого самовислову автора та свою інтровертивну 
природу, переконливо впроваджену у двочастинний цикл, підпорядкований монологічному типу музи-
чної драматургії. Художній виклик митця традиції зумовив і відповідну реакцію музичної критики, спро-
би осмислення нових процесів у композиторській практиці. "Цілком очевидно, що українська музика 
вступила в навіяну духом часу смугу вільного виявлення різноманітних творчих ідей, несхожих сти-
льових почерків. Осягнення психологічних глибин людської особистості намітило новий поворот наці-
ональної традиції, пов’язаний із медитативною, одухотвореною "тихою" музикою, високою простотою 
музичної мови" [11, 19]. 

У наступних розвідках перспективним вбачаємо висвітлення інших творів О. Яковчука, позна-
чених схильністю до неоромантизму, що дасть підстави для цілісного осмислення значення згаданої 
тенденції у творчості композитора й у загальному річищі українського музичного контексту останньої 
третини ХХ століття. 

 
Література 

 
1. Беляева М. Что нового на Украине? / М. Беляева // Музыкальная жизнь. – 1989. – № 19. – С. 6.  
2. Гордійчук М. Інструментальна повість / М. Гордійчук // Музика. – 1988. – № 5. – С. 5. 
3. Гордійчук Я. Повернути втрачене / Я. Гордійчук // Музика. – 1988. – № 2. – С. 1–2, 29. 
4. Зинькевич Е. Лирическая симфония: вопросы типологии / Елена Зинькевич // Зинькевич Е. Mundus 

musicae. Тексты и контексты. – К.: ТОВ "Задруга", 2007. – С. 50–71. 
5. Коханик І. До проблеми вивчення неоромантизму в сучасній українській музиці / Ірина Коханик // Нау-

ковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – К., 2007. – Вип. 56: Музика третього 
тисячоліття: перспективи і тенденції. – С. 68–77. 

6. Кушнірук О. Жанрові та стильові особливості Третьої фортепіанної сонати Олександра Опанасюка / 
Ольга Кушнірук // Київське музикознавство. – К., 2010. – Вип. 32: Культурологія та мистецтвознавство. – С. 154–165. 

7. Кушнірук О. Композитор Олександр Яковчук / Кушнірук О. //Composer Alexander Jacobchuk. – Буклет. 
– К.: Спринт-Сервіс, 2013. – 32 с. 

8. Кушнирук О. Симфоническое творчество Александра Яковчука в аспекте проявления авторского 
стиля / Ольга Кушнирук // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў у 5 ч. – Мінск, 2013. – Ч. 3: Праблемы 
тэатральнага, экраннага і музычнага мастацтва. – Мат-лы міжн. навук.-практ. канф. – С. 148–152. 

9. Кушнірук О. Симфонічний доробок О. Яковчука в постмодерному контексті української музичної куль-
тури / Ольга Панасівна Кушнірук // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – К., 2013. – 
№ 4. – С. 156–160. 



Мистецтвознавство  Божко Т. О. 

 170 

10. Ланцута Л. Українська фортепіанна соната: теорія, історія, сучасні тенденції: автореф. дис. ... канд. 
мист. / Ланцута Леся Володимирівна. – К., 1998. – 18 c. 

11. Назар Н. Вкус к свободе и ответственности / Н. Назар // Советская музыка. – 1989. – № 9. – С. 13–20. 
12. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – К., 2004. – Вип. 37: 

Стиль музичної творчості: естетика, теорія, виконавство. – 293 с. 
13. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – К., 2004. – Вип. 38: 

Музичний стиль: теорія, історія, сучасність. – 278 с. 
14. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. – К.: ІМФЕ, 2009. – Вип. 9. – 325 с. 
 

References 
 
1. Belyaeva M. Chto novogo na Ukraine? / M. Belyaeva // Muzykal'naya zhizn'. – 1989. – № 19. – S. 6.  
2. Hordiichuk M. Instrumentalna povist / M. Hordiichuk // Muzyka. – 1988. – № 5. – S. 5. 
3. Hordiichuk Ya. Povernuty vtrachene / Ya. Hordiichuk // Muzyka. – 1988. – № 2. – S. 1–2, 29. 
4. Zin'kevich E. Liricheskaya simfoniya: voprosy tipologii / Elena Zin'kevich // Zin'kevich E. Mundus musicae. 

Teksty i konteksty. – K.: TOV "Zadruga", 2007. – S. 50–71. 
5. Kokhanyk I. Do problemy vyvchennia neoromantyzmu v suchasnii ukrainskii muzytsi / Iryna Kokhanyk // 

Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho. – K., 2007. – Vyp. 56: Muzyka tretoho 
tysiacholittia: perspektyvy i tendentsii. – S. 68–77. 

6. Kushniruk O. Zhanrovi ta stylovi osoblyvosti Tretoi fortepiannoi sonaty Oleksandra Opanasiuka / Olha 
Kushniruk // Kyivske muzykoznavstvo. – K., 2010. – Vyp. 32: Kulturolohiia ta mystetstvoznavstvo. – S. 154–165. 

7. Kushniruk O. Kompozytor Oleksandr Yakovchuk / Kushniruk O. //Composer Alexander Jacobchuk. – 
Buklet. – K.: Sprynt-Servis, 2013. – 32 s. 

8. Kushniruk O. Simfonicheskoe tvorchestvo Aleksandra Yakovchuka v aspekte proyavleniya avtorskogo 
stilya / Ol'ga Kushniruk // Tradytsyі і suchasny stan kul'tury і mastatstvaў u 5 ch. – Mіnsk, 2013. – Ch. 3: Prablemy 
teatral'naga, ekrannaga і muzychnaga mastatstva. – Mat-ly mіzhn. navuk.-prakt. kanf. – S. 148–152. 

9. Kushniruk O. Symfonichnyi dorobok O. Yakovchuka v postmodernomu konteksti ukrainskoi muzychnoi 
kultury / Olha Panasivna Kushniruk // Visnyk Derzhavnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstva. – K., 2013. – 
№ 4. – S. 156–160. 

10. Lantsuta L. Ukrainska fortepianna sonata: teoriia, istoriia, suchasni tendentsii: avtoref. dys. ... kand. myst. / 
Lantsuta Lesia Volodymyrivna. – K., 1998. – 18 c. 

11. Nazar N. Vkus k svobode i otvetstvennosti / N. Nazar // Sovetskaya muzyka. – 1989. – № 9. – S. 13–20. 
12. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho. – K., 2004. – Vyp. 37: 

Styl muzychnoi tvorchosti: estetyka, teoriia, vykonavstvo. – 293 s. 
13. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho. – K., 2004. – Vyp. 38: 

Muzychnyi styl: teoriia, istoriia, suchasnist. – 278 s. 
14. Ukrainske mystetstvoznavstvo: materialy, doslidzhennia, retsenzii. – K.: IMFE, 2009. – Vyp. 9. – 325 s. 
 
 

УДК 78.03 
 

Лю Бинцян© 
кандидат искусствоведения, профессор,  
проректор консерватории Тайшаньского  
государственного университета (КНР) 

e-mail: taianlbq@aliyun.com 
 

ВЕРИСТСКИЙ СТРОЙ ОПЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА ТАН ДУНА 
 
Статья посвящена выявлению веристского строя мышления Тан Дуна как стилистической среды, которая 

апробирована успехами китайских музыкантов-исполнителей и подготовлена к контакту с искусством Востока 
творчеством Дж. Пуччини. В центре внимания – опера Тан Дуна "Первый император", в оригинальной компози-
ции которой уловимы явные параллели с "Турандот" Дж. Пуччини.  

Ключевые слова: веризм, стиль, жанр, параллелизмы развития культур Востока и Запада, опера, пассион.  
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жавного університету (КНР) 
Верістський лад оперної творчості Тан Дуна 
Стаття присвячена виявленню веристського складу мислення Тан Дуна як стилістичного середовища, що 

апробоване успіхами китайських музикантів-виконавців і підготовлена до контакту з мистецтвом Сходу творчістю 
Дж. Пуччіні. В центрі уваги – опера Тан Дуна "Перший імператор", в оригінальній композиції якої вловимі явні па-
ралелі з "Турандот" Дж. Пуччіні. 

Ключові слова: веризм, стиль, жанр, паралелізми розвитку культур Сходу і Заходу, опера, пасіон.  
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The indication of verism in operatic creative activity of Tan Dun 
Work is dedicated to discovery веристского building thinkings type of verism of Tan Dun as that stylistic 

ambience, which is approved success chinese musician-performers and is prepared to contact with art of the Orient by 
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creative activity J. Puccini. In the highlight – an opera Tan Duna "First emperor", in original composition which 
perceptible evident parallels to "Turandot" Dzh. Puchchini.  

The Main conflict of the opera – an opposition of the Emperor and Gao Janli, in opera Tan Duna both mains 
hero participate report in both acts of the operatic presentation. Such sort parity register – related old-time european 
opera, however inherent given composition chinese-american composer dramatic effect impossible for opera-fairy tales-
parables XVII age. Tan Dun used the concept of the history drama, approved dramaturgy of qingqiung, has however 
selected the lyric poet-mеlоdical expression, coming from tradition kunqiug, became popular in USA in 2000-e years.  

In european tradition specified join tenor sonorousness creates the person of the sort power vibration United 
since iron will of the Emperor and chivalrous courage of the Musician there is Glory State, which to define by blood and 
self-sacrifice of chinese folk. All are terminated by majestic hymn, which sing the slaves on construction Great chinese 
wall, objective protected state-nation and pawned his greatness in histories on age, up to present-day day.  

The Specified completion "First emperor" Tan Dun reminds the termination "Turandot" J. Puccini, in which main 
hero also break through self-sacrifice Liu pour as natural step to improvement themselves itself and encirclements. Clear 
that victim of the First emperor more grandiose and does not contain that justifications by love, which so conquers the 
conventionality Wonder in finale "Turandot". In opera frankly mortgaged idea-structure of passion, only with "change" 
persona-organizers of offering: possessing power Jude, he Emperor, solves the fate a Creator, line which beside Gao, 
betraying confidence of the friendship and purity related feeling. On passion type are built two actions of the opera (has 
obviously operated the experience of the work on "Passion – 2000": I act – prepare of offering ("secret evening of" 
Emperor, solving donate other and daughter for the sake of state Order), II act – a realization of offering, presented 
setting ritual actions of shaman, sanctifying exultant Order of the final glad ascent.  

Verism composed of operas Tan Dun come to light on lines of the join sings of mystery and strictly operatic 
action. It is emphasized ritualism of action of the heroes, complying with call honor – a State serving, Moral 
responsibillity, Self-sacrifices in salvation of choice.  

Register correlation with вухфазностью of the passion development in two phases exceedingly significative and 
for classicists verism operas-short stories, in one- or two аcts, in three acts in Puccini, but with obligatory two phase – 
prepare of offering and fulfilment her.  

Keywords: vеrism, style, genre, parallelisms of the development of the cultures of the Orient and West, opera, 
pаssiоn. 

 
Актуальность поднятой в работе темы определена высоким художественным весом творчества 

китайца Тан Дуна в европейском музыкальном мировом сообществе. Цель исследования – выявить ве-
ристский строй мышления Тан Дуна как той стилистической среды, которая апробирована успехами ки-
тайских музыкантов-исполнителей и подготовлена к контакту с искусством Востока творчеством Дж. 
Пуччини. Конкретные задачи – обобщить сведения о творчестве Тан Дуна в акцентуации веристских 
стимулов его композиторсколй деятельности, а также проанализировать оперу "Первый император" Тан 
Дуна в аспекте преемственности ее от драматургии Пассиона и "Турандот" Дж. Пуччини. 

Методологическая основа исследования – труды Л. Гумилева [4], А. Лосева [7], определившие 
наблюдения параллелизмов развития культуры и искусства Востока и Запада, а также семиотически 
ориентированные музыковедческие труды интонационной школы Б. Асафьева [2] и его последовате-
лей [1; 6; 8; 13], выделяющие в музыкальных значимостях речево-семиотические измерения.  

Объект исследования – наследие Тан Дуна, предмет – его оперное творчество. Научная нови-
зна – в оригинальности самой идеи осознания веризма как направления европейского искусства в его 
касаниях стилевых парадигм китайского искусства ХХ века. Практическая ценность – расширение ма-
териалов истории культуры и истории искусства в гуманитарных вузах и соответствующих заведениях 
уровня средней школы.  

Поворот европейского музыкального мира к контакту с китайским Дальним Востоком, помимо 
известного успеха в масскультурном претворении постановок куньцюй в США и Западной Европе в 
начале ХХІ cтолетия, определился в акции 2000 года, когда крупнейшим композиторам ХХІ cтолетия 
были заказаны Пассионы в продолжение творчества И.-С. Баха (специально см. в работе А. Чехуни-
ной [11, 143-145]). Проект "Страсти-2000" появился по инициативе Х. Риллинга, руководителя Баховс-
кой академии в Штутгарте (ФРГ), приурочившего свой проект к торжественным акциям в связи с 250-
летием смерти И-.С. Баха. При этом заказ Риллинга был адресован четырем композиторам из разных 
стран: это российский автор София Губайдулина, немецкий композитор Вольфганг Рим, аргентинец 
Освальдо Голихов, китайский американец Тан Дун.  

Все названные авторы писали музыку Страстей на своем языке по четырем Евангелиям, по-
вторяя полноту задействованности текста Нового завета по Баху: C. Губайдулина – от Иоанна, О. Го-
лихов – от Марка, В. Рим – от Луки, Тан Дун – от Матфея. Из сказанного ясно, что у российского авто-
ра и особенно у Тан Дуна была более сложная позиция: сочинение по баховским моделям пассиона 
(Пассион от Матфея, Пассион от Иоанна), которые составляют вершинные достижения великого не-
мецкого композитора и в данном жанре, и в творчестве в целом. 

Обращаем внимание на то, что трое из избранных авторов целиком и полностью представля-
ли европейский музыкальный мир, и только один – Тан Дун – своим существом и, главное, принципом 
музыкального мышления, выходил за пределы европейской художественной традиции, тем не менее 
оставаясь ее частью. Данное положение лишь свидетельствует, что Дальний Восток в лице Тан Дуна 
оказался культурно преемлемым для западной цивилизационной установки. Все четыре Пассиона 
прозвучали в Штутгарте в 2000 году, а затем были исполнены на родине композиторов [11, 142]. 
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Немецкий автор Вольфганг Рим написал "Страсти по Луке" на немецком языке, главной идеей его 
сочинения стало покаяние Германии за геноцид во время Второй мировой войны. Этот тип Пассиона от 
Луки у Баха был неоднократно предметом модернистского переосмысления (см.постановку К. Орфа в ви-
де сценической кантаты в 1928, "Страсти от Луки" К. Пендерецкого", также посвященный жертвам войны). 
"Страсти от Марка" и "Страсти от Иоанна" О. Голиховым и С. Губайдулиной были приближены, соответст-
венно, к Западно-католическому и Восточно-христианскому пониманию библейского текста.  

Как представитель американской музыки Тан Дун создал "Водные пассионы по Матфею" на 
английском языке, изображая ритуалику на основе звуков воды, приближаясь к американской христи-
анской свободно-протестантской обрядности и одновременно затрагивая водное священнодействие, 
которое показательно для буддистской традиции [11, 143]. 

Очевидна социализированность сочинения, в котором идеологический фактор (вспомним 
принципы веризма – и хронологически, методологически связанного с ним соцреализмом [3]) непос-
редственно "врастает" в художественную идею. Тан Дун, родившийся в 1957 году и учившийся в Пе-
кине у композитора московской школы, покинул Родину еще в студенческие годы и адаптировался в 
американских условиях. А. Чехунина так резюмировала феномен Тан Дуна: "В своем творчестве он 
соединил азиатские лады и тембры с изощренной европейской техникой письма, и стал одним из са-
мых востребованных композиторов мира… В Москве уже слышали его "Оперу призраков" в исполне-
нии "Кронос-квартета"" [11, 144].  

Тан Дун разработал для "Водного Пассиона" технику выражения, в которой участвуют звуки пред-
метов, издавна в китайской и античной европейской философии осознававшиеся в качестве элементов 
мира: звуки воды, камней, железа, минуя антитезу воды – огонь и принимая универсальность водного 
знака. Заметим, в архетипах-элементах огонь символизировал мужское начало, вода-влага – женское.  

Четыре Евангелиста в Христианском вероучении символизируют различные стихии: вода-
воздух (Водолей, знание, Матфей), огонь (Лев, дерзание, Марк), земля (Телец, молчание, Лука), вода-
воздух (Скорпион-Орел, желание, Иоанн) [3, 201-202]. Так стихия воды образует всесвязующее нача-
ло живого – и отнюдь не Вечного.  

Так в сфере эмблематики был осуществлен американистский принцип мышления – "ярче и 
проще" – применительно к смысловому наполнению хритианского Пассиона. Фактически, Тан Дун во-
спользовался путем Дж. Пуччини, апробированным в "Чио-Чио-сан" и "Турандот": наполнение евро-
пейской системы (в том числе хоровое пение, в данном случае камерный хор) архетипами-символами 
Востока, с демонстративным цитированием подлинных звуко-образов Востока.  

У Пуччини это – мелодии японские и китайские, у Тан Дуна – звучание вокала с привлечением 
приемов восточного горлового (обертонового) пения, игры на скрипке и виолончели смычком и пицци-
като, что соотносимо с техникой струнных щипковых и струнных смычковых в восточном инструмен-
тарии. Восточная символика обнаруживается в игре ударников – на литаврах, на большм барабане, 
колокольчиках.  

Если считать отличительным качеством веристского метода его натуралистическую "диалект-
ность" и тривиальную типологичность в коммуникативной стороне выражения, то Тан Дун в "Водном 
пассионе" целиком воспользовался таким каналом связи со слушателями.  

В целом китайский оперный принцип выстраивания музыкального ряда с ориентировкой на 
типовой мотив цян как чюйпэ (сюйпэ) создает особые условия в преподнесении единства простоты и 
высокости, которые сравнимы с итальянской веристской опорой на популярно-типовые приемы опер-
ного звучания. Наличие же обильных балетно-акробатических сцен в показательных китайских спек-
таклях обновленной цзинцзюй, призванных символизировать грандиозные исторические преобразо-
вания (победа Революции), уводит от американской мюзикловой "танцующей улицы" Бернстайна и 
др. к танцу нации – в момент ее исторического триумфа. Это соображение важно для проникновения 
в метод Тан Дуна, стечением жизненных обстоятельств соединивший наработки национального ис-
кусства и разнообразие опыта европейской академической и авангардной музыки.  

Именно данный путь соединения сжатой драматургии и грандиозного исторического размаха 
определил позицию Тан Дуна, гения американской и китайской музыки ХХІ века, в его обращении к 
оперному жанру.  

Опера Тан Дуна "Первый император", написанная в 2006 году, претендует на историческую 
глубину обличения тиранической государственной системы, олицетворенной в опере в персоне Цинь 
Шихуачуня, императора, осуществившего объединение страны после столетий разобщенности, а та-
кже построившего Великую китайскую стену ради защиты страны от врагов. Либретто оперы, напи-
санное самим Тан Дуном в сотрудничестве с Ха Цзинем, содержит прозрачные аналогии к режиму 
Мао Цзедуна, вознесшего Китай на положение великой державы мира [12, 1329-1330]. 

Данное сочинение венчало целый ряд этапов-завоеваний композитора в произведениях для 
сцены: оперы – "Марко Поло", 1996, "Пионовый павильон", 1998, "Чай – зеркало души", 2002, "Первый 
император", 2006, а также Пассион по И.С. Баху, в совторчестве с С. Губайдулиной, О. Голиховым, В. 
Римом над проектом Баховского общества в Штутгарте в 2000-м году, о котором речь шла выше. 
Данные произведения, представляя серьезные в историческом и морально-этическом значении сю-
жеты, апеллировали также к массовому музыкальному сознанию, объективно осуществляя программу 
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минималистов, которые в лице Ф. Гласса, Дж. Кейджа, С. Райха оказали значительное воздействие 
на формировавшее их творчество.  

Примитивистский комплекс минимализма (см .работу Андросовой [1]) составляет канал связи 
с веризмом, составляющей которого (реализм натуралистического толка) выступает примитив "про-
винциализмов-диалектизмов", столь откровенно выражаемый в сочинениях П. Масканьи, Р. Леонка-
валло, Л. Яначека и др.  

Опера Тан Дуна призвана была "добиться универсального синтеза – духовного брака Востока 
с Западом" [9], она состоит из двух (!) действий, чрезвычайно насыщенных событиями, смысл которых 
сконцентрирован вокруг музыкально-артистического акта придворной жизни – создание гимна в честь 
Императора, олицетворяющего силу и целостность государства. Данная конфуцианская по своему 
существу идея, с одной стороны специфически китайская – исторически только в Китае однажды бы-
ла организована Музыкальная палата, нечто типа "Министерства музыки" – ради социально-
экономического спасения государства [8, 160].  

С другой стороны, главными действующими лицами выступает артиствующие герои – таковы 
и сам Император, озабоченный идеей музыкальной символизации государства и власти, его дочь, 
прекрасная Юэцзянь, умная и благородная, наконец, композитор Гао Цзянли. Такой уклон в сюжете 
находим во многих веристских операх, создающих эффект "сцены на сцене" (см. "Паяцы" Леонкавал-
ло, "Богема", "Тоска", "Мадам Баттерфляй" Пуччини), идущий от культа идеи лица-маски у символис-
тов (см.работы Дж. Энсора, П. Сезана, имидж А. Вертинского и др.). Таким образом, вырисовывается 
заметный неосимволистский срез выразительности оперы Тан Дуна, замечательно органично вписы-
вающуюся в неосимволизм (см.у Марковой, [6, с. 78-114]) поставангардного искусства.  

Символистским приемом оказывается эклектика в духе двоичности выразительного письма 
Г. Климта, звучаний традиционного китайского инструментария, в том числе играющий на сцене на цине, и 
европейского оперно-симфонического состава. Нью-Йоркская постановка 2006 года, которую в прессе 
окрестили термином "блестящий провал" [9], оказалась неприемлемой для публики именно в виду неор-
ганичной, как посчитали, соединенности китайского и европейского инструментальных массивов.  

Показательно, что следующим шагом Тан Дуна стало сочинение интернет-симфонии "Eroica", 
в которой логично сокнцентрировалась высокая художественная абстракция образа Подвига, состав-
лявшая сквозную линию всех предшествующих его сочинений 2000-х годов. Это героическое служе-
ние как тема его творчества указанного периода знаменательна поворотом к мистериальной темати-
ке, сконцентрированной в идее сочинения по Баховскому пассиону – и органично приведшей к 
"Первому императору". Закономерным оказывается присуждение Тан Дуну премии Д. Шостаковича в 
2011 году, поскольку государственно-социальный пафос его творчества и одновременно тиранобор-
ческие идеи внутри последнего соотносят с классиком советской музыки.  

Однако подобная "кусочность" предполагается в символистском полотне, а также соответст-
вует веристским установкам – с его тягой к "натуральности факта", в том числе лингвистического-
стилистического: ссылка на диалектную, несовместимую с художественно-принятым типом высказы-
вания – именно этого рода трение обусловило неприятие первой редакции "Мадам Баттефляй" Пуч-
чини, открытой для постановки в последние годы и оцененной в символистской-провосточной напра-
вленности драматургии и тем-образов целого [5, 12-13].  

Показательно то, что метод Тан Дуна сформирован был этапами его биографииории – и увле-
чение творчеством Т. Такэмацу [10], японского композитора: аранжировщик Пекинской оперы, студент 
Пекинской консерватории, соединившего навыки традиционного инструментализма с преклонением 
перед обаянием французского шансона. Указанное черпание в национально-восточном традициона-
лизме и тяготение к популярному ареалу европейской музыки составляет отличительное качество 
истоков классики минимализма, направленной к преодолению разрыва между популярной и так на-
зываемой профессиональной сферами. Симптоматичным оказывается сочинение в 1998 и 2002 годах 
двух опер в духе предпочтений популярного искусства: "Пионовый павильон" и "Чай – зеркало души".  

Как известно, в начале 2000-х годов в масс-культурной среде США неожиданным и покоряющим 
успехом отмечены были представления ранней оперы Кунцюй, в том числе это спектакль "Пионовый па-
вильон" ("Пионовая беседка" – см. анализ этого рода оперы в соответствующем разделе текста диссерта-
ции). Тан Дун подключил к этому принятому американской широкой публикой театральному материалу 
авторский изыск и драматургические приемы американского театра – и успех сопутствовал композитору. 
В данных сочинениях очевиден минималистский ракурс стилистической установки Тан Дуна, объективно 
фиксируемой в биографических данных мастера [12, 1329].  

Материал, из которого черпали вдохновение минималисты, как показывает исследование Д. Анд-
росовой [1], определен приверженностью музыкального минимализма к религиозно-духовной области 
творчества [1, 128]: последняя в обиходном, то есть принципиально представляющем указанную область 
варианте, есть разновидность популярного искусства, однако в типе простоты и серьезности проявления 
последнего. И эта же сфера – религиозно-культовая – есть источник риторических обобщений, питавшей 
художественной метафоричностью художественно-самодостаточное искусство [7, 9-12]. При этом экста-
тический компонент образует связующее звено между двумя весьма обособившимися в ХХ веке облас-
тями – профессиональной и популярной, и он же имеет тенденцию к оттеснению художественной процес-
суальностью ("музыкальная форма как процесс" [2]) классической формы в музыке. 
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Главные вокальные партии оперы Тан Дуна – Первого Императора и музыканта Гао Цзянли – 
поручены тенорам; партия Шамана, заявляющего трагическую развязку драмы, поручена меццосоп-
рано. Напрашивается сравнение с ролью Рассказчика-тенора в немецком пассионе – к 2006 году, ко 
времени написания создания анализируемой оперы, Тан Дун, как отчасти отмечено выше, обладал 
опытом сочинения по модели баховского пассиона – акции Баховского общества 2000-го (см.выше). 
Смысл партий Иисуса и Пилата, Иисуса и Иуды в пассионе соотносим в сочинении Тан Дуна с проти-
востоянием Музыканта и Императора, последний соединяет в себе Пилата, Иуду и Ирода.  

Тем более значимы соотнесенности событий оперы с Пассионным прочтением жертвенного 
акта, поскольку свершающееся и в первом, и во втором случае обставляется заботой о сохранности 
Империи – Китайской в опере, Римской в Пассионе – в противоположность идее Справедливости в 
опере, Царства Божьего в Пассионе. Однажды принятое решение властителями определяется меха-
никой системы социума конкретного типа. 

В опере Тан Дуна указанная предопределенность, идущая от государственной воли властите-
ля, подчеркнута сценой Видения Шамана, предсказывающего Императору неизбежный ход событий, 
в которых смерть дочери, гибель друга запрограммированы машиной государственных связей.  

Как отмечалось выше, тембровая палитра главного состава участников оперного представле-
ния приближена к колориту Пекинской оперы Цзинзцюй: преобладает напряженное пение в высоком 
регистре, образующее противостояние характеров-идей. Басовые партии – вторичны по действию 
(Генерал Ванг, Церимонимейстер), однако запечатлевают нравственные устои событий, уподобляясь 
функции партии Христа в немецком пассионе.  

Главный конфликт оперы – противостояние Императора и Гао Цзянли. Напрашивается срав-
нение – тенора Княжич и Гришка в "Китеже" Н. Римского-Корсакова. Однако последние в действии 
непосредственно не сталкиваются, тогда как в опере Тан Дуна оба главных героя участвуют сообща в 
обоих актах оперного представления.  

Такого рода уравнивание регистров – сродни старинной европейской опере, однако присущий 
данному сочинению китайско-американского композитора драматизм неприемлем для оперы-сказки-
притчи XVII века. Тан Дун воспользовался концепцией исторической драмы, апробированной драма-
тургией Цизинцзюй, однако выделил лирико-мелодическую экспрессию, исходящую от традиций Кун-
цюй, ставшей популярной в США в 2000-е годы.  

В европейской традиции указанное соединение теноровых звучностей создает особого рода си-
ловую вибрацию Единого, поскольку железная воля Императора и рыцарское мужество Музыканта есть 
Слава Державы, выстраданная кровью и самопожертвованием китайского народа. Все завершается ве-
личественным гимном, который поют рабы на строительстве Великой китайской стены, объективно охра-
нившей государство-нацию и заложившей его величие в истории на века, вплоть до сегодняшнего дня.  

 Указанное окончание "Первого императора" Тан Дуна напоминает завершение "Турандот" Дж. 
Пуччини, в которой главные герои также преступают через жертвоприношение Лиу как естественную 
ступень к совершенствованию самих себя и окружения. Ясно, что жертва Первого императора гран-
диознее и не содержит того оправдания любовью, которое так покоряет условностью Чуда в финале 
"Турнадот". В оперу откровенно заложена идея-структура пассиона, только с "заменой" персон-
устроителей жертвоприношения: обладающий властью Иуда, он же Император, решает судьбу Твор-
ца, черты которого у Гао, предавая доверие дружбы и чистоту родственных чувств.  

По пассионному раскладу строятся два действия оперы (явно сработал опыт работы над "Па-
ссионом – 2000": I акт – уготовление жертвы ("тайная вечеря" Императора, решающего пожертвовать 
другом и дочерью ради государственно Порядка), ІІ акт – осуществление жертвоприношения, препод-
носимого остраненностью ритуального шаманского действа, освящающего торжествующий Порядок 
финального радостного подъема.  

Веристские слагаемые оперы Тан Дуна обнаруживаются по линии соединения мистериально-
сти и собственно оперного действия, но не в вагнеровской отвлеченности, но в сиюминутной досто-
верности происходящего, с использованием типовой формулы, показательной для данной культурной 
ауры. Подчеркивается ритуализованность действий героев, подчиняющихся зову чести – Государст-
венного служения, Нравственной исповедальности, Самопожертвования в спасение избранника.  

Вышеотмеченная соотнесенность с пассионной двухфазностью развития чрезвычайно показ-
хательна и для классики веристской оперы-новеллы, одно- либо двухактной, трехактной у Пуччини, 
но с обязательной двухфазностью – уготовления жертвы и свершение ее. 
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СМИСЛОВІ СВІТИ ЕКРАННОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Знак як сприйняття образу і горизонт його функціонування – це просторовість зі способом певної організації 

елементів. Співмірність зображуваного й зображуючого відчувається як реальність пережитого. Відчуття і рефлексії 
дозволяють виокремили "переживання у відображенні". Елементи бачення втрачають фрагментарність заради бачен-
ня рельєфів горизонтального цілого. Інтуїція схоплює сутність у достовірності факту присутності. Кожен код містить 
розшифрувальні знаки. Їх можна оцінити розглядом, зовнішнім аналізом, редукуючи для понятійності змістовності. Така 
феноменальність разом із зображанням і відображанням несе подвійне навантаження коду: зрозуміле логічністю і не 
доступне чуттєвості. Отож, пошук сприйняття досягається завдяки певній закономірності речей і обставин речей.  

Ключові слова: код, знак, рефлексія, мас-медіа, образ, функціонування, зображення, реальність.  
 
Скорик Адриана Ярославовна, кандидат искусствоведения докторант Киевской национальной му-

зыкальной академии им. П. И. Чайковского 
Смысловые миры экранной культуры 
Знак как восприятие образа и горизонт его функционирования – это пространственность с определенной 

организацией элементов. Соразмерность изображаемого и изображающего ощущается как реальность пережи-
того. Ощущение и рефлексии позволяют выделить "переживания в отражении". Элементы виденья теряют фра-
гментарность ради виденья рельефов горизонтального целого. Интуиция схватывает сущность в достоверности 
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факта присутствия. Каждый код содержит расшыфровывающие знаки. Их можно оценить рассмотрением, внеш-
ним анализом, редуцируя для понятийности содержательности. Такая феноменальность вместе с изображением 
и отображением несет двойную нагрузку кода: понятное логичностью и недоступное чувственности. Так, поиск 
восприятия достигается благодаря определенной закономерности вещей и обстоятельств вещей. 

Ключевые слова: код, знак, рефлексия, масс-медиа, образ, функционирования, изображение, реальность. 
 
Skoryk Adriana, Ph.D. (Art History) Doctoral Student, P.I. Tchaikovskyi Kiev National Music Academy 
Semantic worlds of screen culture 
Sign as the perception of the image and the horizon of its operation – spatiality with the way some of the 

elements. Proportionality portrayed and perceived as depicting the reality experienced. Sensation and reflection allow 
highlighted "experience in the reflection." The elements of fragmentary lose vision for the vision of a horizontal reliefs. 
Intuition captures the essence of the veracity of the fact of presence. Each code contains meaningful signs. They can 
assess the examination, an external analysis for reducing meaningfulness. This phenomenon with images and displaying 
bear a double burden of code: granted logic and sensibility is not available. Therefore, search perception is achieved 
through specific patterns of things and circumstances of things. 

Lokalization and contemporary cultural globalization make space for thinking, perception. This tool is an 
example of intercultural communication phenomenon of international information space. The value system has become 
part of the information fields. This particular form of knowledge about the world updated categories of thinking of human 
consciousness. This contributes to the definition of individual identity, promising future. 

Market logic requires activity and appreciation, evaluation of screen product. In this case continued debate 
about the primary and secondary evaluation of some of the facts: art appreciation analysis yields economic expertise 
rating calculations. Social types of consumers are also heterogeneous: for example, housewives or amateur detective. 

Screen Art has the ability to perceive reality in terms of space time, date, prospects, etc. This point is the basis 
of certain knowledge, its real factuality. 

Screen culture parallel to the development of computer technology, it is synthesizing the core philosophical and 
psychological techniques in the process. Addiction to virtual means not only the ability to move, and its ability to define 
independence. This workspace will be located in the commemorative resources. Virtuality of aliveness of the screen 
production process raises the tone of our understanding of the product. Philosophical thought favors in this regard 
through expressive means. Challenges and prospects make screen art relevant, surrounded by inquiring turnover. This 
feeds the moment of "screen reflections" that offer opportunities for virtual communication and simulation. The value of 
the products associated with moments of actualization of the virtual. Objectivity of "screen text" simulated reflection of 
real life in it, so come up real directions in art. Activity screen product mediocrity characters and symbols is its virtual 
reality. Form-screen product actually affects the nature of signs and symbols that are involved in the creative process. 
"Missing" screen that does not light, is able to negate the image simultaneously losing field iconic forms. 

The advent of the television signal is "technical" symbolic united modern. New technologies, new film, new 
photography, and hence the new value. 

Information technology, putting people to a new level with no spatial boundaries, is integrating national 
information space in a single stream. These realities have taught viewers to modell images by electronic means. 
Simulacrum is a copy of reality that never existed (according to J. Bordiyyarom). Simulacrum does not simulate 
postmodern trends in culture, the lack of reality precludes comparable acts. Item of televirtuality in the TV shows takes 
primary role as a substitute for the missing event-reality, that is a simulacrum. This raises the problem of identity. 

Screen Arts dictates life forms. "Pictures" with bright colors and "mosaic" of presentation sometimes become 
predominant convincing along with the realities of life. It shows televirtuality selfishness. Paul Vyrylo emphasized that the 
age threshold will be two realities: the actual and the virtual. Today, new technologies aimed at creating a more 
compelling than actual reality. Current state of the media is injected into a virtual person mode: impact on society has 
been restructuring methods and forms of influence on society. Create a character-forming simulacra models, which 
person and society would be filled with symbolic and symbolic reality. Living surrounded by symbols and signs creates a 
virtual essentially human. 

Keywords: code, sign, reflection, media, image, performance, image, reality. 
 
Соціальність людського буття – це світ самовираження людини, що тлумачить світ своїми ре-

флексіями. Філософська сутність присутності світу завдяки мистецькому феномену моделює способи 
його сприйняття. Наука, як дослідник життєвого досвіду, що підкреслює світ Особи в ньому з прагнен-
ням пізнання реальностей, стає органічною необхідністю. Єдність комунікації здатна утворювати той 
світ, що означений мистецькими вартостями, які здатні співпереживати зі світом. 

Механізми співпереживання, включаючи емпатію (співпереживання) і симпатію, є властивос-
тями самого життя. Ці ж механізми володіють людиною при перегляді екранного матеріалу, що є од-
ним з найважливіших соціальних наслідків. 

Філософія Макса Шелера з’ясовує природу симпатії як важливу і присутню форму людського 
спілкування [15, 187]. Від найнижчого наслідування до космічного переживання – цілісність своїх від-
чуттів „емоційна збереженість" іншого перекладена на високий стан людських реалізацій з точки зору 
моральних засад. Екранне дійство задтне вести за діями і співпереживаннями героя. Кіноестетичне 
захоплення, охоплене мімікою жестів, стереотипністю поведінки створює ефектне дійство. 

Здатність чути і вчуватись, а заодно принесена ними естетична насолода, доповнена власним 
досвідом і присутністю переживання у дійстві. Реакція передбачуваності посередністю ототожнення і 
співчуття: "Явища культури взаємопов’язані і впорядковані аж до процесу пізнання, не у свідомості 
суб’єкта пізнання, а в живому осмисленні й тлумаченні соціально-культурної реальності тими людьми, 
які діють і живуть у ній" [6, 222]. 
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Екранна комунікація і екранний продукт, розуміння його дійства є цілісним усвідомленням ду-
ховного стану, його кореляцією на основі душевних станів, зокрема співпереживання. Відмінність цін-
ностей і установок, логіка дії персонажу, світові образи – все це екранне мистецтво витлумачує посе-
редністю життєвого досвіду, ціннісних установок. Розрізнення за жанрами, режисурою і операторським 
втіленням викликають розрізненість не лише за світосприйняттям, а й за відмінностями пізнання соці-
ального і культурного досвіду. 

Різноманіття культур, що породжене різноманітними епохами, творить різні смислові світи. На-
приклад, анімація і дитяче кіно відповідають певним уявленням і створили понятійність дитячого мис-
тецтва. Гендерні завантаження соціуму розрізнили тематику дискурсів н цю тему. Екранне мистецтво 
водночас сформувало норму поведінки гендерних стосунків. Універсальність змістового поля виокре-
мила розуміння принципів світового буття (за М. М. Бахтіним) [1, 205], що вплітається в міжособистісні 
стосунки соціуму, конструюють життєвий світ людей. Цілісність емоцій, симпатичних за своєю суттю, 
належить ще архаїчним спільнотам, які вміли співчутливо співпереживати, далі глибини народного 
духу у фольклорі. Залишилася вона і в емоційних переживаннях сучасної людини, що свідчить про 
першопочатковість її природи, що перебуває в неконструктивних стосунках з раціональністю. Міжосо-
бове спілкування є передумовою безособового, що передбачає розвиток самосвідомості. Співпережи-
вання при відкриває завісу внутрішнього світу героя екранного дійства, яке спостерігає глядач. "Кожне 
особисте існування тримається на таємниці, і, може бути, почасти, тому культурна людина так нерво-
во турбується про те, щоби поважалась особиста таємниця" [14, 146]. 

Знак як сприйняття образу і горизонт його функціонування – просторовість зі способом певної 
організації елементів. Співмірність зображуваного й зображуючого відчувається як реальність пережи-
того. Відчуття і рефлексії дозволяють виокремили "переживання у відображенні" [7, 174]. 

Нові відчуття захоплюються новим інтервалом буття. Осмислена просторова свідомість сприй-
мається як простів всередині себе. Перегляд телепрограми завжди життєвий досвід людини поділяє на 
„до" і „після" перегляду. Самоідентифікація особистості співпереживає мистецьким втіленням: співпере-
живання героя, мистецький фактаж перебуває у контексті „бачення", виділяючи специфіку площин. 

Елементи бачення втрачають фрагментарність заради бачення рельєфів горизонтального ці-
лого. Інтуїція схоплює сутність у достовірності факту присутності. 

Сприйняття сучасного екранного продукту – це і явищна подія культури, і зосередженість все-
редині самого явища. Людина наче розташовується у ньому. Площу буття у ньому М. Хайдеггер виво-
дить поняттями віддаленості, місцевості, орієнтації [13, 84]. Суверенна сутність зберігається особою і 
в дистанціюванні, а простір і особа – в процесах взаємотяжіння. Така зацікавленість визначається за-
цікавленням культурологічними фактами, які можуть стати духовними збагаченнями для людини. 
Тільки здатність до чуттєвості допомагає талановито відчувати мистецтво, оберігати поле духовного, 
якщо цей фактаж справді особистісно важливий. 

Такі просторові трансформації ґрунтуються окресленістю місця події, туди ж спрямований по-
гляд, і там же координується дійство. „Homo sapiens" – „людина, яка сприймає" – це особа у просторо-
вості, а визначення положення (місця) особи заохочене координатами. Просторові структури пропо-
нують категорії цих співвідношень. У цих істинах міститься онтологічний зміст просторовості. Ця 
сукупність координат може визначатися інтер’єрними умовностями, порядком речей, настроєністю і 
координатами до повернення у вихідне місце сприйняття. Отже, відсилання до місцезнаходження 
суб’єкта зацікавлює у зверненні до внутрішнього простору враження від суб’єкта. Іноді "можна сказати, 
що місце суб’єкта скрізь і ніде одночасно, оскільки кожен крок і погляд, завдяки яким суб’єкт укоріню-
ється в світі, „захоплює" простір для себе, відразу ж залишаючи його, характеризують феномен прису-
тності, який Сартр називає поняттям „являтися повністю" [9, 56-57]. Гуссерль стан глядача охаракте-
ризував би як емоційне просвітлення, блискавичний імпульс. "В нас самих обрій зримого миттєво 
розривається… і крізь його розриви віє нетутешнім поривом, „стягнутим до атому часу" [11, 37]. 

Кожен код містить розшифрувальні знаки. Їх можна оцінити розглядом, зовнішнім аналізом, 
редукуючи для понятійності змістовності. Така феноменальність разом із зображанням і відображан-
ням несе подвійне навантаження коду: зрозуміле логічністю і не доступне чуттєвості. Отож, пошук 
сприйняття досягається завдяки певній закономірності речей і обставин речей. 

Людські інтенції здатні притягувати цей факт культури. Підтверджене поглядом існує для лю-
дини. Екранне дійство в даний час стає реальністю. Отже, пізнаний простір – місце сприйняття пере-
живання мистецького дійства. 

Локалізованість та глобалізаційні процеси сучасної культурології становлять простір для спо-
собу мислення, сприйняття. Цей засіб міжкультурної комунікації показав приклад феномену міжнарод-
ного інформаційного простору. Система цінностей стала частиною інформаційних напрямків. Ця особ-
лива форма пізнання і знань про світ актуалізована в мисленнєвих категоріях людської свідомості. Це 
сприяє визначенню індивідуальної ідентичності, перспективності майбутнього. 

Ринкова логіка вимагає активності і поціновування, оцінювання екранного продукту. І тут три-
ває суперечка щодо первинності і вторинності деяких фактів оцінювання: мистецький аналіз поцінову-
вання поступається економічним експертизам рейтингових підрахунків. Соціальні типи споживачів тут 
також неоднорідні: наприклад, домогосподарки чи любителі детективу?.. 



Мистецтвознавство  Божко Т. О. 

 178 

Екранне мистецтво має змогу сприйняти реальність у категоріях часового простору, дат, перс-
пектив і т. д. Цей момент стає основою певних знань, реальними своєю фактичністю. 

Екранна культура паралельна розвиткові комп’ютерних технологій, стає синтезуючим стерж-
нем філософських і психологічних прийомів у цьому процесі. Схильність до віртуальності означає не 
тільки можливість переміщення, а окреслити його можливістю незалежності. Тут робочий простір роз-
ташується у пам’ятних ресурсах. Віртуальність „живості" процесу в екранній продукції піднімає тонус 
нашого розуміння цього продукту. Філософська думка сприяє в цьому відношенні посередництвом ви-
ражальних засобів. Завдання і перспективи роблять екранність актуальною, оточеною запитальними 
оборотами. У цьому „живильність" моменту „екранних рефлексій", що відкривають можливості для вір-
туального спілкування й моделювання. Цінність продукції пов’язується з моментами актуалізації вірту-
ального. Об’єктивність „екранних текстів" змодельована відбитком у ньому реального життя, таким 
чином виокремивши напрямки реального у мистецтві. Але для особи мистецька множинність дійства – 
віртуальна щодо актуальностей життя. Діяльність екранного продукту посередністю символів та знаків 
і є його віртуальною реальністю. Форма екранного продукту власне впливатиме на природу знаків і 
символів, що задіяні до творчого процесу. „Зниклий" екран, що не світиться, здатен знівелювати зо-
браження, одномоментно втративши поле знакових форм. 

Поява телевізійного сигналу все „технічне" об’єднала знаковістю сучасно. Нові технології, нове 
кіно, нова фотографія, а отже, і нове значення. 

Телевізійна реальність отримала ступінь сили влади. Суспільна та особистісна свідомість пе-
режита посередністю екранного дійства. Побудова соціальної телереальності все більше віртуалізу-
ється. Глибини розуміння суспільного буття поширюють цей процес. Артефактична мозаїка складена зі 
світу симулякрів. "Телебачення – це гігантський канал репродукування ілюзій, еталонів, стилів життя, 
почуттів, вчинків, „злий демон образів" [13, 26-27]. Філософія інституціює теле-віртуальну реальність, а 
віртуалізованість TV змінює смислове наповнення більшості понять цієї віртуальної реальності. 

Інноваційність віянь віртуалізації екранного продукту, найперше, означена самою з’явою ек-
ранних мистецтв. Вона вплинула на філософську категорію буття людини. Парадигми постмодерну 
вплинули на утворення різноманітних стилів і підходів щодо спеціалізації та урізноманітнення людсь-
кої діяльності. Ера інформаційного суспільства охопила природничі, фізичні, людські сфери життя. А. 
Тоффлер підкреслював шок суспільства від інформаційних потоків, що владарює над людьми [3, 321]. 

Інформаційні технології, що виводять людину на якісно новий рівень не мають просторових меж, 
інтегрують національний інформаційний простір у єдиний потік. Такі реалії життя навчли глядача до моде-
лювання образів за допомогою електронних засобів. Симулякр є копією реальності, якої ніколи не існувало 
(за Ж. Бордійяром) [3, 28-29]. Симулякр не імітує постмодерні стичні течії у культурі, відсутність реальності 
виключає порівняльні акти. Елемент телевіртуальності в телепроекті займає первинну роль, як подія-
замінник відсутньої реальності, тобто симулякр. Це породжує проблему самоідентичності. 

Екранне мистецтво диктує форми життя. „Картинки" яскравого забарвлення і „мозаїчного" ви-
кладу іноді стають переважаючо переконливими поряд з реаліями життя. Тут телевіртуальність де-
монструє антикомунікативну егоїстичність, самолюбування. Поль Вирильо підкреслював, що на порозі 
віку будуть існувати дві реальності: актуальна та віртуальна. І сьогодні нові технології спрямовані на 
створення більш переконливих, аніж актуальних реальностей [4, 25-26]. Актуальні стани мас-медіа 
вводять людину у віртуальний режим: вплив на суспільство переструктуризовується методами і фор-
мами впливовості на суспільство. Створення символів-симулякрів формує моделі такої людини і сус-
пільства, яке б було наповнене символічно-знаковою реальністю. Життя в оточенні символів та знаків 
створює віртуальну за суттю людину. 

Нові смислові наповнення, відтак, навантажують екранне мистецтво: взаємоузгодження дій, 
виокремлення телеаудиторії для „суспільної думки", що програмно незгідна з „екранною" думкою. Ві-
зуальні образи стають способом аргументованості та емоційного впливу. 

Компенсаторна функція здійснена через презентацію естетичних, правових, моральних погля-
дів. Ідентифікація моделі сприяє уявленню про образи власного „я", структуризація символічного 
представництва. Ефект присутності здатні впливати на свідомість, виступити інформацією, що має 
диспозиційні властивості [2, 299]. Потоки повідомлень, що не знають обмежень, утворюють варіації 
реальності, маніпулюють образами. Екранний образ, що сприймається глядачем, набуває різноманіт-
ності закодовування змісту. Комунікативні властивості TV здатні оперувати прийомами для нетради-
ційних форм взаємодії, виокремлювати стиль поведінки, спілкування. Соціальна невизначеність вдало 
„коригує" електорат на користь спритних ділків та далекоглядних політиків. 

Піднесеність і захмарність відчуття, „політ" у житті – ось що приносить громадянському суспільс-
тву екранний продукт. Відчути те, чого ніколи не відчував, побувати у незвіданому та далекому, зробити 
те, чого не зробиш самотужки, пізнати незвідане… Можливість емоцій та переваг стає наче ультиматив-
ною до соціуму. Щось подібне носить ознаку теледемократії, яку А. Тоффлер визначив: "оформляється 
нормування простору влади, який би максимально, аж до дрібних деталей диференційовано, прогляду-
ваний з усіх можливих пунктів спостереження, де індивіди розташовуються в певних місцях, де навіть 
незначний рух є контрольованим, а всі події підлягають реєструванню, де неперервна праця сегментів-
канцелярій зв’язує центр і периферію, до того ж таким чином, що відпадає необхідність у цій опозиції, де 
кожен індивід постійно може бути перевірений і розподілений серед подібних [10, 323]. 

Мистецтвознавство  Скорик А. Я. 
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Певні соціальні замовлення екранної продукції виявляє соціальне замовлення політичного сві-
ту, розподілу владних структур. Віртуальна реальність тут стає набутком. Екранний простір зблизив і 
познайомив тисячі людей. Середовище інформації виокремлює ті інформаційні потоки, що міняють 
ставлення людини до оточуючого середовища, до світу. 

Отже, функція віртуальної реальності прирікає людство на віртуальність існування посередніс-
тю засобів телекомунікаційного продукту та його наповненості. Всезагальність форми існування, що 
помножена на теперішній час, розширює спілкування культур і спілкування особи у них. Ціннісність 
спектрів такого життя не може ані вдовольнитися, ані відійти від будь-якого духовного наповнення. 

Сукупність комп’ютерних технологій є стимулом і засобом розширення комунікативних можливос-
тей. Це стосується і мистецтва, особливо екранного. Тлумачення володіння новітніми системами не обме-
жує їх функціональності, а сприяє продукуванню мистецьких цінностей. Естетична традиційність цих намі-
рів збагачується глобалізацією та уніфікуванням мистецького процесу. Виявлення їхніх нових потенцій 
сприяє набуттю досвіду, що активізує і шукає нові мистецькі форми. Соціальні цінності підвищують рівень 
усвідомленості невичерпних можливостей творчої діяльності. Інтерактивні технології спростили цей про-
цес. Матеріальна і нематеріальна форма виокремила цифрову творчість. Комп’ютер – як засіб цього мис-
тецтва і виразник художніх особливостей твору – інтригує новизною моделі такої співпраці. 

Під впливом цих нових знакових систем, екранне мистецтво випрацьовує нові можливості для 
саморозвитку і удосконалення. Цей інструментарій дозволяє створити, уефектнити творчий процес, 
запис мистецької інформації. Так, скажімо, комп’ютерний дизайн став наймобільнішим напрямком ек-
ранної творчості. Нові технології відкрили можливість продукування для всіх бажаючих: це і інтернет-
на експозиція художніх творів, їх популяризація, графічні моделювання, мультиплікаційні спектри та 
їхній розвиток, створення музичного супроводу. 

Цифрові технології, що так активізували свою роботу, розмивають межі між видами і жанрами 
мистецтв, відкривають стимули комунікативних процесів у суспільстві, стереотипності оцінки, уявлення має 
нагоду знівелювати сам процес кінодійства, а то й саме екранне мистецтво. Призма віртуальної реальності 
разом із постійним маніпулюванням знаками і символами мають схильність до втратності в царині люди-
новимірності, самооцінки, виразом недооцінки чи цілковитого заперечення ментальних норм культури. 

Телевіртуальність вимагає нових підходів, аби ініціювати інноваційний підхід до структур компонентів 
його буття. Такий досвід буде збагачений взаємопроникними моментами між екранним мистецтвом і глядачем. 
Індивідуалізована манера екранного телебачення має нагоду і можливість активного переміщення у просторі. 

Культуротворчі принципи екранного мистецтва із здатністю міметичного сприйняття інформації 
через властивості візуального процесу є чинником створення інтелектуальних конструкцій. Контекст 
цих пошуків вказують на марність пошуку особою індивідуальностей. А тому вимога гармонізації їх з 
культурою постає дуже гостро. Плюралізм думок з цього приводу подають ідеалізовані цінності особи і 
часу у доступних формах засвоєння. Синтезуючий розум людини і універсалізує осмислені форми 
культури. Екранне мистецтво тут можна розглянути як пошук, віднайдення і розширення смислу, спі-
ралевидні складові стадій розвитку. Переваги „ненависної" ірраціональності представляють екранне 
мистецтво як ілюзорний, віртуальний реалістичний процес. Різновекторність багатого інтелекту де-
монструє екранне мистецтво як соціокультурні історії. „Інтелектуальне кліше" сучасних рефлексій – 
ірраціональність відчуттів глядача від будь-якої тематичності. Наприклад, А. Плахов про американське 
кіно: "до найдрібніших звивів відповідає свідомості американця, чий екзистенцій ний вибір завжди 
умовний. З одного боку – три святині: успіх, влада, сім’я. З іншого – свобода особи, гарантована в ра-
мках цієї тріади, яка відкриває безліч можливостей. Спроби альтернативної свободи знімають про-
блему вибору: вибір в супермаркеті неможливий, якщо людина не має грошей і не хоче їсти" [8, 49-51]. 

Сучасний екран – текстура реального, що діє посередністю між тілом, кіно, розумом людини. Сві-
топорядок рухається за міфологічним колом: постмодернізм образ мовою природу знаків і уявлень, озна-
чуюче з означуваним. Зображувальність ока, символу, образу екрану прирівнюється до цілісної системи 
мови: "мови нема, коли представлення просто виражається назовні, але вона є тоді, коли воно наперед 
заданим чином відділяє від себе знак і починає представляти себе за допомогою нього" [12, 156]. Фуко ак-
центує на видозмінах мови, означивши, що зміни історії культури взаємодоповнювались стосунками між 
людиною і мовою. Конструювання відбувається за філософською інтерпретацією і ідеальними кодами. 
Мова, за Фуко, реалізується за умови сукупності знаків. Процес пізнання методологічного прийому дискре-
тності об’єкта дослідження, децентрація суб’єкта заперечили пізнавальну активність суб’єкта. Кожне поле 
об’єктом дослідження обирає культуру. Об’єкт пізнання постає таким, як його бачать. Екранна культура 
утворює той пласт, де видиме й висловлене перехрещуються між собою. Простір пізнання означається 
знаками. Таким чином, відсутність безпосередності у зв’язку між означуваним і означаючим сприяє виник-
ненню нових закономірностей в мові мистецтва. А її наявність здатна створити плацдарм для конструю-
вання символіки гри. Знакова природа екранного мистецтва створює самодостатність мистецької мови і 
мови екранного мистецтва, що роз’яснює розуміння мистецтва як самопродукування і відтворення симво-
лів. Для цього характерна можлива присутність непоєднуваних у житті речей [5, 135-138]. 

Ігрова ілюзія впливає на стереотипи, якими грають людиною, маніпулюють свідомістю. Лабіри-
нти екранного мистецтва – як лабіринти символів сучасної культури, що характерно для парадоксів 
постмодерну. Ця художня машина продукує фантазію, конфігурація якої залежить від специфіки мис-
тецької галузі – екранне мистецтво.  
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СПЕЦИФІКА АКТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

В БАЛЕТНОМУ ТЕАТРІ 
 
У статті проведено порівняння акторського мистецтва в драматичному театрі та балеті, виявлено особ-

ливості феномена акторського мистецтва в балетному театрі, висвітлено проблеми співвідношення драматичного 
та танцювального в процесі створення художнього образу в балеті.  
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Специфика акторского искусства в балетном театре 
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Tatarenko Maryna, Ph.D.(Pedagogy) Associate Professor of Kyiv National University of Culture and Arts  
Specificity of actors artistry in ballet theatre 
The system of expressive means of contemporary ballet is significantly extended as compared with previous 

periods. Globalization processes, rapid scientific and technological development growth are displayed mainly in diversity 
of scenographic design, improvement of stage equipment. However, the system of main expressive ballet features, 
forming its specificity, has remained constant and invariable for a long time. We also can’t dispute the fact that a ballet 
dancer has remained the main figure of ballet theatre. 

Actor individuality of ballet dancer is now the subject of numerous discussions and debates: how and wherein it 
is expressed, how it can be displayed. In most cases experts agree that nowadays in choreography we can find less and 
less numbers of outstanding original dancers. To discover the causes of such processes we should identify specificity of 
actors artistry phenomenon in ballet theatre that is the aim of the article. Objective: to distinguish the concept of "actors 
artistry" and its specificity in terms of choreography, including ballet, as well as the place and role of actors artistry in the 
system of expressive means of ballet theatre.  

Artistry of ballet theatre dancer, as well as drama theatre actor, is based on stage acting rules.  
Actors artistry as a discipline in the system of ballet dancers training was formed in 1930 based on K. S. 

Stanislavsky theory [1], however, until today there is no steady methods of its teaching. Although, practically all 
specialized choreographic schools, choreographic faculties of higher art educational institutions provide the students with 
courses on "Dance performance artistry" or "Stage direction and actors artistry". Kyiv National Institute of Culture and 
Arts is among such institutions where within the course "Stage direction and dance performance artistry" students master 
acting technique and learn methods of creation of stage choreography image and basics of the theory of actors artistry in 
drama and ballet. Education of versatile choreographer, dancer, handling various dancing systems is not possible 
without his/her development as an actor/actress, which contributes to creation of all-round developed specialist.  

Thus, dance performance artistry is an integral part of the artistic palette of a ballet composition, an important 
means of expression in ballet theatre. Specificity of actors artistry in ballet comes from specific features of the 
choreography, where artistic image is created through such means as plastique and human body expression. However, 
there is no doubt that the main rule of drama theatre actors artistry, such as image transformation, is also absolutely 
actual and effectively works in ballet art. 

Keywords: actors artistry, ballet, ballet theatre, ballet dancer. 
 
Система виразних засобів сучасного балетного театру значно розширилася у порівнянні з ми-

нулими епохами. Глобалізаційні процеси, стрімкий науково-технічний розвиток позначаються в основ-
ному на урізноманітненні сценографічного оформлення, удосконаленні технічних засобів театрально-
го оснащення. Однак система основних виразних засобів балету, що складають його специфіку, 
залишається без змін протягом тривалого часу. Також незаперечним є той факт, що провідну роль у 
балетному театрі, як і раніше, посідає танцівник, артист балету. 

Навколо акторської індивідуальності танцівника нині точиться багато суперечок: як і в чому во-
на виражається, які шляхи її виявлення. У більшості випадків фахівці погоджуються з думкою, що яск-
равих самобутніх артистів стає в хореографічному мистецтві все менше. Задля виявлення причин по-
дібних процесів необхідно виявити особливості феномена акторського мистецтва в балетному театрі, 
у чому й полягає мета статті. Завдання: з’ясувати поняття "акторське мистецтво" та його специфіку в 
умовах хореографічного мистецтва, зокрема балетного театру, а також місце та роль акторського ми-
стецтва у системі виразних засобів балетного театру 

До проблем акторського мистецтва у балетному театрі зверталися вітчизняні та зарубіжні тео-
ретики та практики балету (В. Ванслов, М. Загайкевич, Р. Захаров, В. Красовська, Ф. Лопухов, Ю. Ста-
нішевський та ін.). Жодне наукове дослідження чи публіцистична праця, присвячена особі того чи ін-
шого виконавця в історії балетного театру, не обходиться без висловлювань щодо акторської 
майстерності артиста. Попри багатий історіографічний та джерельний матеріал, комплексного дослі-
дження, спеціально присвяченого акторському мистецтву артиста балету, не виявлено. 

Можна вважати, що теоретичні основи акторського мистецтва танцюристів були закладені одним 
з перших теоретиків танцю Ж.-Ж. Новерром у праці "Листи про танець…" [11]. Зняття масок, полегшення 
ваги та конструктивного рішення костюмів, проголошене Ж.-Ж. Новерром, можна вважати вагомим по-
штовхом до удосконалення феномена акторського мистецтва виконавців танцювальних вистав. 

Дефініцію "мистецтво актора" нині трактують як мистецтво створення сценічних образів, а та-
кож вид виконавської творчості. Виконуючи певну роль у театрі, видовищі, актор ніби ототожнює себе 
з особою, від імені якої він діє у виставі. Матеріалом для цього йому слугують власні природні данні: 
мова, тіло, рухи, міміка, так само, як і його емоційність, спостережливість, уява, пам’ять та ін. [7, 910]. 

Основу акторської творчості складає принцип перевтілення. Існують поняття зовнішнього та 
внутрішнього перевтілення, які, однак, можуть бути розділені лише умовно. За сутністю – це два боки 
складного творчого процесу, що знаходяться у тісному взаємозв’язку. У процесі перевтілення дія, ду-
мка та почуття знаходяться у нерозривній єдності. 

Система К. Станіславського є науково обґрунтованою теорією сценічного мистецтва, методу 
акторської техніки. На відміну від попередніх театральних систем, вона будується не на вивченні кін-
цевих результатів творчості, а на з’ясуванні причин, що породжують той або інший результат. Актор 
повинен не представляти образ, а "стати образом", його переживання, почуття, думки зробити своїми 
власними. Розкривши самостійно або за допомогою режисера основний мотив твору, виконавець ста-
вить перед собою ідейно-творчу мету, яку Станіславський назвав надзавданням. Прагнення до досяг-
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нення надзавдання визначається як наскрізна дія актора і ролі. Вчення про надзавдання та наскрізну 
дію можна вважати основою системи Станіславського, що була розроблена для драматичного театру. 
Однак, її основні положення з успіхом використовують інші різновиди театру протягом багатьох деся-
тиліть, у тому числі, і балетний. Хоча сам К. Станіславський писав, що "в балеті все не як у нас; все 
зовсім інше; інша пластика, інша грація, інший ритм, жест, хода, рухи, все, все інше" [6, 73]. 

Балет прийнято визначати як вид музично-театрального мистецтва, зміст якого виражається в 
хореографічних образах. Уже із цього зрозуміло, що балет – мистецтво синтетичне, що об’єднує в собі 
кілька видів художньої творчості: хореографію, музику, драматургію, образотворче мистецтво. Центром 
цього об’єднання є хореографія. Балет – не механічний конгломерат різних видів мистецтва, а їхній 
синтез, підпорядкований хореографічному образу. Різні мистецтва існують у балеті не самі по собі, а в 
перетвореному вигляді, у супідрядності й взаємодії з хореографією [4, 8]. 

Мистецтво актора балетного театру, як і актора драми, спирається на закони сценічної дії. Які-
сна відмінність законів визначається несхожістю драматургічного матеріалу, різницею умов сценічної 
творчості. Основою мистецтва актора балетного театру є вміння втілювати образ засобами пластики 
тіла, хореографічними па відповідно до задуму балетмейстера та музичної партитури. Для драматич-
ного театру першоосновою сценічної творчості являється літературний текст п’єси, для балетного те-
атру –балетмейстерський "текст", тобто хореографічна лексика. Лібрето допомагає актору-танцівнику 
уточнити, конкретизувати хореографічні образи, глибше зрозуміти задум балетмейстера, але провід-
ним, визначальним драматургічним елементом дії залишаються хореографічні па. 

У драматичній виставі мовні інтонації акторів та характер їхньої сценічної поведінки виникають 
як природний результат всього процесу роботи над роллю та можуть видозмінюватися на кожній ви-
ставі. У балеті ж динаміка та ритм сценічної дії визначений заздалегідь композитором та балетмейс-
тером. Однак роль артиста-танцівника не зводиться тільки до точного відтворення запропонованих 
композитором ритмів та балетмейстером па. Артист повинен виправдати та оживити їх власними дум-
ками та почуттями, перетворити танець на емоційно насичену, активну дію [7, 943]. Отже, поняття "ак-
торське мистецтво" попри збіг ключових параметрів має специфічні особливості в умовах драматично-
го та балетного театру. 

Обмеженість можливостей балету в прямому зображенні подій пов’язана насамперед з відсут-
ністю в ньому слова. Але разом з тим відсутність слова в балеті не тільки недолік, а й достоїнство. 
Завдяки відсутності слова пластична виразність рухів людського тіла розвивається в специфічну тан-
цювально-хореографічну мову. Ця мова здатна втілювати такі стани, які слову важко доступні або не-
доступні зовсім. Ще М. Фокін відзначав: "...іноді танець може виразити те, що не під силу сказати сло-
ву" [13, 214]. Слово у переважній більшості конкретне у своєму предметному й понятійному змісті, на 
відміну від умовної, лірико-емоційної й узагальнено-поетичної мови танцю. 

Акторське мистецтво артистів балету піддавалося художньому аналізу протягом усієї історії іс-
нування балетної критики. Показовими щодо розуміння акторського мистецтва в балетному театрі є 
суперечки 20-30-х років ХХ століття в СРСР. Про стан акторської майстерності в цей час відомий му-
зикознавець І. І. Соллертинський писав: "...нині кадри балетної трупи необхідно режисерськи перевчи-
ти емоційно-виразній пантомімній грі на основі техніки сучасного акторського мистецтва, пам’ятаючи 
при цьому, що гра балетного актора принципово відмінна від гри драматичного актора" [6, 23].  

У публікації "Образ у балеті" Л. Блок наводить слова Тетяни Вечеслової зі статті "Танцюючий 
актор" з журналу "Робітник та театр" (1937, №1): "Я за те, щоб робота над технічною майстерністю 
розвивалася і далі, але мрію в той же час про такий спектакль, де висока техніка поєднувалася б з ви-
сокою майстерністю драматичного актора. Глядач і вся театральна громадськість вимагають від бале-
ту такого ж реалістичного видовища, як і від драматичного театру. Але, недопустимо ототожнювати 
балетний спектакль з драматичним. Це – груба помилка, хоча вона і властива багатьом працівникам 
танцю, котрі думають над вирішенням проблеми створення реалістичного балету" [3, 461]. Попри різ-
ницю деталей і Солертинський, і Вечеслова, говорять про феномен акторського мистецтва в балет-
ному театрі, але чітко не окреслюють, у чому полягає його специфіка. 

Актор – центральна постать і повновладний володар сцени і в драмі, і в балеті. Через акторсь-
ке мистецтво якнайповніше розкривається ідейно-художній задум драматурга й композитора, увираз-
нюються образно-постановочна концепція режисера, балетмейстера, диригента. Актор, на думку Ю. 
О. Станішевського, "самостійний митець, процес його творчості у завершальній стадії завжди відбува-
ється на очах у глядача під час вистави. Він дає нове життя образам драматурга і композитора, горить 
на сцені тим самим пристрасним вогнем, яким горів у хвилини творчості сам автор" [12, 6]. Одночасно 
актор виступає самостійним творцем, співавтором ідейно-постановочної концепції режисера, балет-
мейстера, диригента. 

Артист балету постійно вносить у виконання танцювальної партії щось нове, оригінальне, вдо-
сконалюючись від вистави до вистави. "Виконуючи вивчені жести й танцювальні рухи, артист балету 
вносить у них певні зміни чи нові нюанси в той момент, коли він відчуває, що знайдене ним під час ви-
стави являє собою ще більшу, вищу правду, ніж та, в яку він вірив до того, – наголошував видатний 
російський балетмейстер М. Фокін. – Виконання ролі – партії у балеті – це постійне й неухильне нако-
пичення дедалі новіших, правдивіших акторських деталей" [13, 228]. Отже, артист балету на шляху 
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удосконалення акторської майстерності знаходиться в постійному пошуку нових мімічних та пластич-
них нюансів художнього образу, подібно до того, як артист драми веде пошук у мовних параметрах 
(тембр, гучність, ритм, динаміка тощо голосу). Особливістю мистецтва актора є те, що процес актор-
ської творчості у своїй кінцевій стадії завжди відбувається на очах у глядачів у момент вистави. 

Основою акторської творчості не тільки в драматичному, а й у балетному театрі є мистецтво 
сценічного перевтілення. За глибоким переконанням Р. Захарова, "образ героїні чи героя балету зі 
всіма особливостями його характеру – чи то ніжна дівчина, що перетворена на лебедя, чи то по-
лум’яна Зарема, кохання якої сильніше за смерть, – тільки тоді зазвучить переконливо, коли створена 
балетмейстером партія буде виразно та ярко виконаною. Тому балетмейстер не може довіряти роль, 
що вимагає певних акторських даних та сценічної майстерності, виконавцю, що володіє нехай навіть 
віртуозною технікою, але не спроможному користуватися нею для правдивого вираження думок та 
почуттів, що складають сутність образу. Такий артист не зможе донести зміст танцю до глядача" [5, 
211-212]. Отже, технічна віртуозність артиста балету не гарантує йому провідних позицій у виставі, 
оскільки обов’язковою умовою вдалої реалізації задуму балетмейстера є яскраве акторське перевті-
лення, коли вся зовнішня майстерність (виконання хореографічної лексики, міміка, динаміка рухів то-
що) та внутрішня робота (усвідомлене вживання в роль) працюють на втілення художнього образу. Ці 
думки розділяє відомий артист балету та педагог Михайло Михайлов: "Для мене балетний театр такий 
вид мистецтва, де гармонічно зливаються прекрасні форми з не менш прекрасними поривами душі та 
думки. Як би не захоплювали глядача чудові стрибки класичного танцівника чи блискучі оберти бале-
рини, у виставах ця техніка повинна слугувати виразником конкретних почуттів героя, що пережива-
ються з приводу конкретних подій" [10, 280]. 

Протягом усієї історії балетного театру відбувається боротьба між тенденціями ствердити до-
мінуюче значення одного з елементів мистецтва актора балетного театру – драматичної гри чи хорео-
графічної пластики – над іншим. Показовим у цьому аспекті став період "хореодрами" чи "драмбалету" 
в СРСР у 30-40-х рр. ХХ ст. В. Ванслов не заперечує значного прогресивного внеску періоду хореод-
рами в балеті у розвиток акторської майстерності виконавців. Саме тоді "почалося зближення балету 
із драматичним театром, балетмейстери пішли за допомогою до режисури, а в мистецтво балерини й 
танцівника органічно ввійшла акторська майстерність, – зазначає В. Ванслов. – Виконавці прагнули до 
створення на сцені живих людських характерів, до акторського перевтілення в образ. У мистецтві 
склався новий тип танцівника-актора, що вміє втілювати глибокий драматичний і психологічний зміст у 
складній танцювальній партії" [4, 23]. Досить згадати такі імена, як Г. Уланова, К. Сергєєв, О. Єрмолаєв, В. 
Чабукіані, у мистецтві яких танцювальна й акторська майстерність нерозривні. 

Але й у цьому процесі були недоліки. Часом в балет прямолінійно, без урахування його спе-
цифіки стали переносити систему К.С. Станіславського, що розумілося не як загальне вчення про 
природу театрального мистецтва, а як метод постановочної й виконавської майстерності, однаковий 
нібито й у драмі, і в опері, і в балеті. Балетмейстерське й режисерське мистецтво часом з’єднувалося 
механічно: багато спектаклів ставилися спільно балетмейстером і режисером. Тим часом балетмейс-
тер у балеті і є режисер-творець танцювальної дії, тлумач змісту образів, провідник "надзавдання". Те 
ж можна говорити й про співвідношення танцю й акторської гри у творчості виконавців. В односторон-
ньо драматизованих балетах-п’єсах вони нерідко розділялися: гра здійснювалася головним чином у 
пантомімних сценах, а танець – у дивертисментних епізодах. Подібне протиставлення є помилковим, 
у справжньому хореографічному мистецтві танець і повинен бути грою, а акторське перевтілення в 
образ, сценічну дію повинні здійснюватися безпосередньо й насамперед у танці [4, 23]. 

Б. Львов-Анохін, розмірковуючи над тим, як виникає одухотвореність танцю, писав: "Тут справа 
не лише в особливому таланті, але й у внутрішніх зусиллях актриси, у напруженій праці її розуму та 
серця, у наполегливій та невтомній жазі проникнути у саму сутність образу, осягнути усю глибину му-
зики, ідеї, що покладена в основу балету. Чудо мистецтва виникає тоді, коли актриса щиро, по-людські 
схвильована своїм завданням, коли вона осягнула сенс того, що їй необхідно зробити на сцені, коли 
роль стала для неї живою людиною" [8, 271]. Саме таким одухотвореним був танець видатної балери-
ни-актриси Г. Уланової. 

Сьогодні спостерігається надмірне захоплення технікою танцю, виконанням карколомних трю-
ків. Прагнення танцівників, спрямовані на подолання технічних складностей, опанування віртуозних 
рухів, досить часто затуляють основний сенс мистецької діяльності – створення художнього образу 
шляхом виразного акторського виконання. "Прикро, що слідом за театрами й наші хореографічні учи-
лища стали настільки гнатися за технікою, що змушують, наприклад, всіх учениць старших класів "ве-
ртіти" 32 фуете, що, природно, приводить до орієнтації учнів насамперед на "набивання" техніки на 
шкоду прагненню стати танцюючим артистом" [6, 91], – з біллю констатував ще у середині ХХ століття 
Р. Захаров. Безумовно, опанування на високому рівні технічних аспектів хореографії є обов’язковою 
умовою сучасного професійного балетного виконавства, але безкінечна, беззмістовна, художньо не 
виправдана гонитва за новими трюкам призводить до ситуації, коли техніка демонструється лише за-
ради техніки і стає подібною до спортивних змагань. 

Можна назвати велику кількість артистів, що володіли найвищою технікою й таким самим акторсь-
ким даруванням. Наприклад, В. Васильєв, М. Лавровський, М. Лієпа блискуче танцювали і настільки ж 
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блискуче грали найскладніші ролі в балеті "Спартак". Неперевершена технічна майстерність К. Мак-
симової, Н. Тимофєєвої, Л. Семеняки, М. Сабітової, Н. Павлової, українських балерин А. Васильєвої, 
О. Гаврилової, Л. Герасимчук, В. Дуленко, Г. Лерхе, А. Яригіної, В. Калиновської дозволяла їм з насті-
льки ж високою майстерністю й виразністю виконувати свої партії. Але можна назвати чимало танців-
ниць і танцівників, що займають провідне положення, які анітрошки не захоплюють глибоким проник-
ненням в образ, залишаючи глядача холодним споглядальником майже акробатичних трюків. Хоча й у 
цих випадках можна почути іноді гучні оплески. 

Показовим у роботі балетмейстера над розкриттям акторського потенціалу артиста балету 
може слугувати приклад М. Бежара, який вимагав від танцівника творчої багатогранності – сили, спри-
тності, чудової фізичної форми, розвитку акторських здібностей і вміння тонко та точно відчувати 
стиль, для чого необхідне знання музики, скульптури, живопису. 

Владний художник Бежар умів враховувати та розкривати індивідуальність актора – російську 
широту Володимира Васильєва – від бешкетної невтримної веселості до такого ж нестримного відчаю у 
"Петрушці", ніжну, чисту природність Катерини Максимової у "Ромео та Джульєтті", неповторну красу ліній 
Майі Плисецької у "Айседорі", пронизливий пластичний драматизм Хорхе Донна у "Ромео та Джульєтті" та 
"Весні священній", юну безпосередність Ріти Пулворд у "Петрушці" та у "Дев’ятій симфонії", таємничу жіно-
чність Каталін Ксарнуа у "Весні священній", гумор та блискучу техніку Віктора Уллате – Меркуціо у "Ромео 
та Джульєтті", ефектність, благородство Бертрана Пі та гостроту стрімкої пластики Патріса Турона у партії 
Тібальда, душевну відкритість та емоційність Івана Марко у "Жар-птиці" тощо [9, 172]. 

Отже, балетмейстер у своїй роботі з виконавцем повинен акцентувати увагу на створенні ху-
дожнього образу, розкритті акторського обдарування танцівника у процесі опанування технічної канви 
хореографічної партії. 

У системі підготовки артистів балету дисципліна "акторська майстерність" сформувалась у 
1930-х рр. на основі теорії К. С. Станіславського [1], однак і до сьогодні не існує закріпленої методики 
її викладання. Хоча практично в усіх спеціалізованих закладах хореографічної освіти, на хореографіч-
них факультетах вищих мистецьких навчальних закладів викладається предмет "акторська майстер-
ність у хореографії", або "режисура та акторська майстерність". Не виняток і факультет хореографії 
Київського національного інституту культури і мистецтв, де в межах дисципліни "режисура та акторсь-
ка майстерність в хореографії" студенти опановують техніку акторської гри та оволодівають методом 
створення сценічного хореографічного образу, знайомляться з основами теорії акторської майстерно-
сті у драмі та у мистецтві балету. Виховання універсального балетмейстера, танцівника, що володіє 
різними танцювальними системами, неможливе без його акторського розвитку, що сприяє формуван-
ню всебічно розвинутого фахівця. 

Отже, акторське мистецтво танцівників є невід’ємною складовою художньої палітри балетного 
твору, вагомим засобом виразності у балетному театрі. Специфіка акторського мистецтва в балетно-
му театрі випливає з особливостей хореографічного мистецтва, де засобами створення художнього 
образу слугують пластика, міміка людського тіла. Однак головний закон акторської майстерності дра-
матичного театру – перевтілення – діє незаперечно і в умовах балету. 
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ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОВПЛИВУ ЕВОЛЮЦІЇ ІНДУСТРІЇ МОДИ 
ТА СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ 

 
У статті розглядаються принципи розвитку масового виробництва модних продуктів, а також всесвітня 

універсальність модних тенденцій, які є результатом розвитку інформаційної інфраструктури і тотальної глобалі-
зації світової спільноти. Обґрунтовується, що продукти моди, виставлені для продажу в магазинах, що мають 
властивості підвищеного статусу, в очах покупця набувають значення культурних цінностей, що мають на увазі 
злиття характеристик масової культури і масового споживання. Зроблено висновок, що зародження і розвиток 
індустрії моди тісно переплітається із становленням суспільства масового споживання. 

Ключові слова: індустрія моди, суспільство масового споживання, модний стандарт, модна тенденція, 
масовий споживач, модний одяг. 

 
Чуприна Наталия Владиславовна, кандидат технических наук, доцент кафедры художественного 

моделирования костюма Киевского национального университета технологий и дизайна 
Принципы взаимовлияния эволюции индустрии моды и общества потребления 
В статье рассматриваются принципы развития массового производства модных продуктов, а также все-

мирная универсальность модных тенденций, которые являются результатом развития информационной инфрас-
труктуры и тотальной глобализации мирового сообщества. Обосновывается, что продукты моды, выставленные 
для продажи в магазинах, имеющих свойства повышенного статуса, в глазах покупателя приобретают значение 
культурных ценностей, подразумевающих слияние характеристик массовой культуры и массового потребления. 
Сделано вывод, что зарождение и развитие индустрии моды тесно переплетается со становлением общества 
массового потребления. 

Ключевые слова: индустрия моды, общество массового потребления, модный стандарт, модная тенден-
ция, массовый потребитель, модная одежда. 
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Principles of mutual influeencing of the evolution of fashion industry and consumption society 
The thesis grounds that the laws of aesthetic and technology more and more influence the design and 

promotion of fashion products concerning the quality of mass consumption product, the economic laws, marketing and 
management in particular, have their more evident impact on them, all this creates a positive environment in the fashion 
industry for transnational concerns and corporations to strengthen their positions. 

Analyzing the main historic stages of fashion formation as an industry, it is important to say that the beginning of 
the XX century, on the one hand, the globalization processes were absent in its development in the world culture and 
economy, on the other hand, the common fashion tendencies of culture and art development (with insignificant 
variations) dominated. The development of fashion product manufacturing in mass volume and the world universality of 
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fashion tendencies resulted in informational structure development and total globalization of the world community at the 
middle of XX century. 

This is the very period for a split into two separate lines of fashion industry subjects’ activity, which, 
nevertheless, are developed in a close interaction and supplement one another to satisfy consumer needs for fashion 
products completely. These lines are typically called "haute couture" and "prêt-a-porte". Characterizing these lines by 
functional feature, one can admit that these are individual fashion samples designed on a high society demand (in 
various senses of the term), and fashion clothes of mass production for a mass consumer. 

In the history of fashion industry development, the 1990s were marked by prevalence of the so-called pluralistic 
tendencies that leveled the fashion supremacy of one or some correlated actual styles and fashion trends. Besides, 
engaged in fashion product design, the fashion industry subjects’ growing needs of profits and consumers’ needs in 
expression of their own ambitions have caused a drastic shortening of fashion product life, a fast integration and spread 
of fashion innovations due to the mass media sources. 

The same principles of development, namely, the split of one modern standard into numerous fashion 
tendencies are observed in many other fields of fashion product market development in this period. 

By the end of XX century in the fashion industry a term "100 per cent marketing product" came into use, based 
on cause effect relationship; it means that, as a rule, the over price of a produced fashion sample is explained by a 
degree of trend mark or designer brand popularity among mass consumers (that more and more depends on 
aggressiveness of advertising or PR policies of the products) and not by its quality (that decreases rapidly because of the 
fast moral wear of fashion product). 

It is impossible to forecast the way the short-term or long-term tendencies of fashion industry development will 
be and the way they will reflect on fashion creators’ art project activity, the one definite thing is that fashion products, 
including fashion clothes, accessories, accompanying products and services always bring profit to their producers, 
conquer new mass sales markets and spheres of consumers’ lives. 

Moreover, the consolidation of fashion industry subjects remains the major tendency of development, 
influencing its functioning directly. Large transnational corporations extend the spheres of their influence constantly, 
forming the fashion industry infrastructure globally this way and facilitating the separation of fashion market segments, 
and eliminating a competition in fashion business as such. 

Besides its typical function of promoting fashion products and services onto mass market, at the current stage of 
development the advertising of the fashion industry has acquired one more important to the fashion process participants 
function of consumers’ tastes modeling, formation of certain fashion tendencies and stipulating the need in fashion 
innovations. 

In other words, fashion products exposed for sale in shops, possessing the high status qualities, acquire a value 
of cult products in customer’s eyes, meaning a fusion of the mass culture characteristics with mass consumption. 

The article analyses the fact that the fashion process participants’ behavior is directed not only to mass 
consumption of fashion industry products, but also to the formation of contemporary art and general culture distinctive 
features, to a sensitivity to art and aesthetic education of a mass consumer.  

It follows from this, that a total globalization of society, which becomes stronger every day, contributes not only 
to culture direct impact on tendencies of contemporary fashion development, creation and spreading of fashion 
standards, but it also participates in the fashion products design process, universal for different segments of fashion 
market, regional markets first of all.  

All the named preconditions (technology, economic and cultures ones) of mass consumption society 
establishment have led to the fact that high society representatives, who were the only bearers and consumers of 
modern samples and art innovations before, turned out to be involved in the process of mass consumption because they 
had to find out and try constantly different fashion innovations to demonstrate their status and social position. 

On the basis of the mentioned above arguments and facts, the article has outlined characteristics and 
comparison analysis of principles of fashion clothes industry formation in the context of modern mass consumption 
society establishment, as well as the definition of the criteria of mutual influence and cause effect basis of evolution of 
these definitions in the modern society subjects’ consciousness. 

To sum it up, the thesis concludes that a fashion industry birth and development are closely connected with 
mass consumption society establishment in the XX century. 

Keywords: fashion industry, mass consumption society, fashion standard, fashion trend, fashionable standard, 
mass-market, fashion clothes. 

 
На думку деяких оглядачів моди, витки розвитку індустрії моди як сфери виробничо-рекламної 

діяльності знаходяться в безпосередній залежності від тенденцій розвитку дизайну продуктів моди як 
процесу контрольованого переосмислення принципів "формування естетичних і функціональних якос-
тей наочного середовища" [6, 390]. Як критерій масового споживання проектування і просування мод-
них продуктів попадають під вплив не тільки законів естетики і технології. На них все більш помітно 
впливають закони економіки, зокрема маркетингу і менеджменту, що стає благотворним середовищем 
в індустрії моди для зміцнення своїх позицій транснаціональними концернами і корпораціями. Зреш-
тою, саме на них і лягає функція управління процесами проектування, виробництва, розповсюдження, 
розподілу і споживання продуктів індустрії моди, а тому дослідження передумов становлення моди як 
індустрії є істотним фактором у визначенні закономірностей еволюції сучасного fashion-бізнесу. 

Висвітлення окремих питань і аспектів історії моди та формування індустрії модного одягу про-
водиться багатьма авторами як у сфері фундаментальних досліджень, так і в періодичній пресі, що 
спеціалізується на висвітленні моди і модних продуктів. У роботах цих дослідників надається більшою 
мірою фактологічний матеріал і статистичні дані, на основі яких можливо сформулювати основні кри-
терії і причинно-наслідкові зв'язки процесу становлення індустрії моди. Аналізуючи основні історичні 
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віхи становлення моди як індустрії, необхідно відзначити, що початок ХХ століття вважається най-
більш сприятливим періодом розвитку Будинків моди з їх індивідуальними рисами як в дизайнерській, 
так і в маркетинговій політиці. В значній мірі цьому сприяла відсутність глобалізаційних процесів в сві-
товій культурі і економіці з одного боку, а з іншого – домінування єдиних модних тенденцій розвитку 
культури і мистецтва (з незначними варіаціями). Розвиток масових масштабів виробництва модних 
продуктів, а також всесвітня універсальність модних тенденцій стали результатом розвитку інформа-
ційної інфраструктури і тотальної глобалізації світової спільноти у середині ХХ століття. У свою чергу, 
це привело до того, що світовий ринок модного одягу набув рис єдиного ретельно структурованого 
механізму і став контролюватися великими світовими корпораціями, які все активніше поглинають як 
Будинки моди з віковими традиціями дизайну одягу, так і більш молоді дизайнерські бренди. 

Метою даної роботи є характеристика і порівняльний аналіз принципів формування індустрії 
модного одягу в контексті становлення сучасного суспільства масового споживання, а також визна-
чення критеріїв взаємовпливу і причинно-наслідкових основ еволюції цих понять в свідомості суб'єктів 
сучасного суспільства. 

Загальновідомо, що зародження і розвиток індустрії моди тісно переплітається зі становлен-
ням в ХХ столітті суспільства масового споживання. Якщо мода, особливо у сфері костюма і краси, в 
тому або іншому прояві існувала з середніх століть, то індустрія моди аж до кінця ХIХ століть відсутня 
як така. Це пов'язано перш за все з класовим характером моди на одяг в попередні сторіччя і незнач-
ною кількістю потенційних споживачів продуктів індустрії моди, з можливістю (а точніше, неможливіс-
тю масового виробництва модних продуктів), а також з тривалими циклами впровадження модних ін-
новацій, що залежало в першу чергу від технічних і технологічних можливостей.  

Протягом 1890-1950-х років спостерігається неухильне, хоч часом і не стрімке, нарощування 
темпів масового механізованого виробництва різноманітного одягу, що розцінюється багато чим до-
слідниками як формування саме індустрії модного одягу, засноване на розвитку окремих суб'єктів дрі-
бного бізнесу. Це формування значно посилювалося появою у середині ХIХ століття спеціалізованих 
журналів мод для різних груп споживання, які професійно, хоч і з соціальних, психологічних, мистецт-
вознавчих позицій, вели рекламно-просвітницьку і пропагандистську роботу, розповідаючи про поточні 
модні тенденції і асортимент модних продуктів в торгових мережах великих промислових міст (вклю-
чаючи рубрики "що носять в Парижі"). 

Пізніше, в 1950-1960-х роках, в період становлення в економічно розвинених країнах і регіонах 
споживацького суспільства, суб'єкти індустрії моди, щоб не залежати від потреб масового споживача в 
модних продуктах, включилися в активну діяльність з прогнозування цих потреб і переваг, що спричи-
нило повсюдне впровадження планового виробництва, особливо на великих підприємствах текстиль-
ної і швейної промисловості, а відповідно – вивело виробництво модних продуктів (в першу чергу одя-
гу, а також аксесуарів, супутніх товарів і послуг) на вищий виток індустріалізації моди. 

Саме з цього періоду діяльність суб'єктів індустрії модного одягу розділилася на два окремі 
напрями, які, проте, розвиваються в тісному взаємозв'язку і доповнюють один одного з метою макси-
мально можливого задоволення потреб споживачів в продуктах моди. Ці напрями стереотипно прийн-
ято називати "haute couture" ("висока мода") і "prеt-а-porter" ("готове плаття"). Характеризуючи ці на-
прями за функціональною ознакою, можна сказати, що це індивідуальні модні зразки, виконані за 
замовленням еліти суспільства (у різних значеннях цього терміну) і модний одяг виробничого тиражу-
вання, призначений для масового типового споживача. Як напрями діяльності "haute couture" і "prеt-а-
porter" закріпилися в індустрії моди в 1960-х – 1980-х роках в першу чергу завдяки таким модельєрам, 
як К.Шанель, К.Діор, І.-С.Лоран, Ю.Жіванши та їх Будинкам Високої моди, а згодом дизайнерським 
брендам, заснованим на використанні їх імені і продовженні їх традицій. 

1990-і роки відмічені в історії розвитку індустрії моди переважанням так званих "плюралістичних" те-
нденцій, які нівелювали модне панування якого-небудь одного або декількох взаємозв'язаних актуальних 
стилів і модних трендів. Крім того, зростаючі потреби в отриманні прибутку суб'єктами індустрії, зайнятими 
виробництвом продуктів моди, і потребами у вираженні тих або інших власних амбіцій споживацькими суб'єк-
тами, спровокували кардинальне скорочення циклу життя модних продуктів, нарощування швидкості впро-
вадження і розповсюдження модних інновацій, чому значно сприяли засоби масової інформації.  

Якщо на попередніх етапах становлення моди як індустрії, провідну роль в його розвитку віді-
гравали самодостатні дорослі споживачі, здатні гідно оцінити індивідуальні пропозиції кутюр’є, ство-
рені в рамках "високої моди", то в другій половині ХХ століття, а точніше в його кінці, відбулося як зна-
чне омолодження потенційних споживачів модних продуктів, так і зниження ролі талановитих і 
унікальних, але непорушних в своєму авторитеті, стилістів і модельєрів – відбувається зсув акцентів в 
законодавчих функціях моди на інші міста, окрім Парижа (зростає значення Лондона, Мілана, Нью-
Йорка як світових столиць моди), і дизайнерські на марки-концепції замість визнаних кутюр’є (фірми-
виробники, дизайнерські бренди та ін.). 

Аналогічні принципи розвитку – розгалуження єдиного модного стандарту на безліч модних те-
нденцій – в цей період спостерігається також в інших аспектах розвитку ринку модних товарів. 

При цьому виробниками модних продуктів в індустрії моди прийнято вважати як безпосеред-
ньо виробників нових виробів одягу, аксесуарів або супутніх товарів, так і тих суб'єктів індустрії моди, 
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які в очах громадськості, а отже, масового споживача, додають цим продуктам статус модних (деякі 
дослідники називають їх розповсюджувачами модних стандартів) [2, 119]. Відтак, виробниками модних 
продуктів в індустрії моди можна вважати всіх, хто зайнятий в різних сферах проектно-виробничої дія-
льності – від дизайнерів, чиї задуми підлягають втіленню, до мерчендайзерів бутиків, чия майстер-
ність робить одержаний продукт моди найцікавішим для споживача. 

Проте, вже на початку ХХI століття, на сучасному етапі функціонування індустрії моди, в кон-
тексті тотальної глобалізації суспільства масового споживання, створюються і розвиваються нові про-
гресивні форми і схеми діяльності в рамках проектування і виробництва модного одягу як продукту 
індустрії моди. Сутність їх полягає в консолідації творчої діяльності декількох незалежних модельєрів 
або дизайнерських брендів для створення і розробки індивідуальних колекцій модного одягу. Етапи 
виробництва і організації системи збуту (як правило, по всьому світу), об'єднані дизайнерські бренди 
здійснюють спільними зусиллями, що приводить до посилення позитивного ефекту їх діяльності, у то-
му числі і комерційного. Класичною ілюстрацією такого прогресивного підходу до діяльності у сфері 
індустрії модного одягу служить тривала взаємодія модельєра Хельмута Ланга і дизайнерського бре-
нду Prada. 

У 1980-1990-х роках в індустрії модного одягу міцно укорінюється поняття "стовідсотковий ма-
ркетинговий продукт", засноване на тому причинно-наслідковому зв'язку, що часто завищену вартість 
виробленого модного зразка визначає не якість (яка у зв'язку з прискореним моральним старінням 
продукту моди стрімко падає), а ступінь популярності торгової марки або дизайнерського бренду у ма-
сового споживача (що все більше залежить від агресивності рекламної або PR-політики останніх). 
Особливо відчутно ця тенденція стала виявлятися саме наприкінці ХХ століття: на зміну моді і модно-
му виробництву як творчій діяльності (чому яскравим прикладом є творчість Ів Сен Лорана, Клементо 
Людовіко Валентіно або Крістіана Лакруа) прийшла діяльність виробничо-маркетингова, яка в понятті 
"індустрія моди" змінила акцент із слова "мода" на слово "індустрія". 

Неможливо передбачити, якими будуть короткострокові і довгострокові тенденції розвитку ін-
дустрії моди і як вони відобразяться в творчій проектній діяльності творців моди. Однозначним є тіль-
ки твердження, що модні продукти, до яких відносяться модні одяг, аксесуари, супутні товари і послу-
ги, завжди приноситимуть прибуток своїм виробникам, завойовуватимуть нові масові ринки збуту і 
сфери життєдіяльності споживачів. 

З представленого короткого огляду просування модних продуктів на fashion-ринку можна зро-
бити висновок, що до кінця ХХ століття в рамках розвитку індустрії модного одягу "висока мода" (haute 
couture) втрачає власну самодостатність, все активніше перебираючи на себе функції формування і 
візуалізації модних тенденцій для розробки модного одягу масового попиту. чим сприяє стабільному 
розвитку таких сфер індустрії моди як текстильна, швейна, галантерейна та інші галузі промисловості, 
а також торгівля і інформаційна інфраструктура.  

Крім своєї звичної функції просування на масовий ринок модних товарів і послуг, на сучасному 
етапі розвитку реклама в індустрії моди набула ще однієї, не менш відчутної для всіх учасників модно-
го процесу, функції – формування смаків споживачів, створення певних модних тенденцій і стимулю-
вання потреби в модних інноваціях, про що мовиться в соціологічних дослідженнях: "на сучасному 
етапі розвитку індустрії моди стає очевидним принцип посилення вимог до розгалудження засобів ре-
клами, особливо якщо йдеться про споживача, який виступає першочерговим учасником моди" [1, 132; 
5] Що стосується ролі індустрії моди в цьому взаємозбагачуючому процесі, то її детально проаналізу-
вав Майкл Міллер в дослідженні ролі універсальних магазинів в становленні суспільства масового 
споживання [3, 137-139]. За результатами його дослідження, універсальні магазини кінця ХIХ – почат-
ку ХХ століть, так само як і фірмові бутіки, особливо мультибрендові торгові точки початку ХХI століття 
не просто призначені для пошуку і придбання продуктів моди, а водночас слугують "каталізатором ма-
теріальних бажань і емоцій" [9, 176]. Іншими словами, модні товари, виставлені для продажу в мага-
зинах, що мають властивості підвищеного статусу, в очах покупця набувають значення культурних 
цінностей, що мають в основі злиття характеристик масової культури і масового споживання. Отже, 
універсальний магазин, як торгову точку з високим статусом необхідно сприймати, з одного боку як 
дієву модель реалізації споживацьких потреб покупців, а з іншого – як рушійну силу розвитку масової 
культури і естетичних уподобань суспільства. У будь-якому випадку, він є чинником, що впливає на 
формування потреб і смаків споживачів, коригує купівельні мотивації і поведінку, встановлює певні 
взаємовідносини між покупцем і продавцем як учасниками модного процесу, і, зрештою, структурує 
маркетингову політику суб'єктів індустрії моди.  

В результаті свого дослідження М.Міллер дійшов висновку, що "товари в універсальних мага-
зинах слугують матеріальним виразом буржуазних цінностей. Ці об'єкти, які повинні були бути модни-
ми, конкретизували абстрактні цінності буржуа і створювали для них "особливу реальність". Так за-
вдяки універсальному магазину цінності, соціальні установки і прагнення буржуазії знаходили своє 
матеріальне втілення, а товари наповнювалися культурним значенням. Іншими словами, матеріальні 
символи сприяли реорганізації культурних значень" [9, 180].  

Зниження собівартості модних продуктів масового виробництва, що стало результатом вироб-
ничого тиражування останніх, привернуло в сферу споживання всі соціальні верстви суспільства. Ви-
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нахід парового двигуна і впровадження інших технічних інновацій призвели до розповсюдження мод-
ної інформації і різноманітних продуктів моди по всьому світу, поклавши початок глобалізації процесів 
масового споживання. Істотним винаходом, який сприяв формуванню модних тенденцій і рекламі мо-
дних товарів, слід також вважати друк і фотографію.  

У свою чергу, промислова революція сприяла стрімкому зростанню споживання, яке безповоротно 
відобразилася на потребах, перевагах, звичках, кількості споживачів модних товарів, що неухильно зрос-
тає. Впровадження індустріалізації в процеси виготовлення модних продуктів зробило можливим і затре-
буваним масове тиражування виробів і товарів. Результатом подібного великомасштабного розповсю-
дження доступних модних товарів стало масове їх споживання. Суть його полягає у тому, що споживачі, 
які складають різні соціальні або регіональні сегменти ринку модних товарів, мають можливість доступу до 
аналогічних або зіставних продуктів моди. На початку становлення суспільства масової поведінки, напри-
кінці ХIХ – початку ХХ століть, це привело до трансформації сталої системи соціальних і культурних цінно-
стей, а надалі – до зміни споживацької поведінки і відношення до моди і її продуктів. Іншими словами, мо-
да, в основі якої лежать принципи постійного оновлення і циклічних змін, стала наділятися особливим 
значенням і набула незаперечної важливості серед різних соціальних шарів і груп. 

На думку соціолога Р. Блюмера, "мода породжується колективним вибором, а диктує її спожи-
вацький смак" [7, 287].  

Результатом різних проявів споживацького смаку, на думку дослідника, стала їх швидка зміню-
ваність і стрімке моральне старіння модних зразків і тенденцій, а також активна діяльність преси, 
спрямована на одночасне розповсюдження інформації і формування естетичних смаків і переваг се-
ред великого числа потенційних споживачів модних продуктів і товарів. Розвиваючи цю теорію, марке-
толог Н. МакКендрік констатує, що для становлення суспільства масового споживання особливої важ-
ливості набувають "прийняття в світ моди й активна участь в її споживанні соціальних груп, раніше 
виключених з цього процесу, виникнення нової філософії споживання і переосмислення його значення 
для блага суспільства" [8, 188].  

Проте не слід забувати, що поведінка всіх учасників модного процесу в сучасному суспільстві 
спрямована не тільки на масове споживання продуктів індустрії моди, але і на формування відмітних влас-
тивостей сучасного мистецтва і загальної культури, розвиток художнього смаку і естетичне виховання ма-
сового споживача. При цьому "розвиток однієї сторони, однієї сфери її [культури] найтіснішим чином пов'я-
заний з розвитком іншої. Тому "середовище культури", або "простір культури", є нерозривним цілим, і 
відставання однієї сторони неминуче повинне призвести до відставання культури в цілому. Падіння гумані-
тарної культури або якої-небудь із сторін цієї культури (наприклад, музичної) обов'язково, хоча, мабуть, і не 
одразу очевидно позначиться на рівні розвитку навіть математики або фізики" [4, 38; 1, 145]. 

З проведеного в роботі аналізу можна зробити висновок, що тотальна глобалізація суспільст-
ва, яка посилюється з кожним днем, сприяє не тільки безпосередній дії культури на тенденції розвитку 
сучасної моди, формуванню і розповсюдженню модних стандартів, а також бере участь у виробництві 
продуктів моди, універсальних для різних сегментів модного ринку, в першу чергу регіональних. З ін-
шого боку, вона також супроводить збереження самобутності різних національних культур і традицій, 
формування загальних естетичних ідеалів і художніх цінностей, що відображається не просто на їх 
збереженні, а й на усвідомленому їх сприйнятті широкими верствами суспільства, і, зрештою, на інди-
відуальній самоідентифікації особи. У цьому виявляється загальнокультурна цінність моди.  

Всі перераховані передумови становлення суспільства масового споживання (технічні, еконо-
мічні, культурні) призвели до того, що представники еліти соціуму, які раніше були єдиними носіями і 
споживачами модних зразків і культурних інновацій, виявилися залученими в процес масового спожи-
вання, тому що вимушені постійно знаходити і застосовувати різні модні інновації, щоб підкреслювати 
свій статус і суспільне положення. 
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У статті на базі об'єднаної моделі супідрядності розраховуються узгоджені модульні сітки для ландшафт-

них об’єктів у формі кола, які сприяють гармонійній організації ландшафтного простору; а також з позицій гешта-
льтпсихології фундаментальних зорових процесів і механізмів визначено силові лінії для найбільш вдалого роз-
ташування окремих елементів.  

Ключеві слова: садові ландшафти, композиційні особливості, садові композиції. 
 
Каневский Николай Евтихиевич, соискатель Киевского национального университета культуры и 

искусств;  
Осипова Татьяна Григорьевна, кандидат технических наук, доцент издательско-полиграфического 

института НТУУ "Киевский политехнический институт" 
Новейшие геометрические принципы построения ландшафтных композиций в форме круга 
В статье на базе объединенной модели соподчиненности рассчитываются согласованные модульные 

сетки для ландшафтных объектов в форме круга, которые содействуют гармонической организации ландшафт-
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Newest geometrical principles of construction of landscape compositions in form circle 
One of important conditions for determination of ways of development and perfection of activity of landscape art 

and landscape design there is making of the newest principles of geometrical construction of afore-mentioned facilities 
on the modern stage. A geometrical design and planning of landscape facilities is considered priority direction on the 
modern stage of domestic landscape art building. 

One of basic principles of organization of landscape compositions there is collateral subordination. What means 
efficiency of all elements and their groups, in relation to organization of compositions on a separate geometrical sign. It is 
known that the complex model of collateral subordination allows to define the general rules of composition organization 
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of picture space and define the groups of key points which materializes accentual-rich in content by forms. But the action 
of this model does not spread on landscape facilities. 

However considered frontal compositions in a landscape design can be exactly from positions of model of 
collateral subordination.  

As, leading direction of forming of landscape facilities of different functional direction is a search of new 
geometrical principles of their organization and planning, application of model of collateral subordination, for the search 
of principles composition geometrical organizations of landscape facilities are perspective. 

Research facilities the chosen public gardens, grounds, territories, in form circle. Leaning against the model of 
collateral subordination defined the size of the agreed radial module for landscape compositions in form circle, as 
distance between two points, where one of them is an intersection tops a square, entered in a circle, with a diagonal, and 
second is an intersection that diagonal with a circle, entered in this square. 

At imposition of module nets, built on the base of model of collateral subordination identically level, for objects in 
form square and circle, it is possible to find out a tendency to grouping of his elements in concrete figures, which appear 
at their consideration. In basis of this tendency of grouping it is possible to select the geshtalts factors of determination of 
properties of figure, which allow us to perceive a form.  

On the base of the conducted researches a few examples of landscape compositions were built with different 
plan charts and amount of areas, different amount and form of elements. The offered method allows not only to develop 
new landscape compositions, but also successfully to reconstruct blasted. The example of application of module net of 
6th level and radial module is resulted by the size of 45°, for the reconstruction of a plan chart of the Ruskogo garden of 
flowers of end of ХІХ ages. 

With the use of model of collateral subordination certainly sizes of the concerted module nets for the objects of 
landscape design in form circle, on the base of which: – the new types of landscape compositions are created at the 
terms of the use of geometrical principles of their construction; – certainly basic ways of organization and equipping with 
modern amenities of the newest landscape compositions in a design; 

- it is set geometrically composition connection of the pas and modern at creation of the newest landscape 
educations. – from positions of geshtalt psychology of fundamental visual processes and mechanisms on which the 
founded perception of contours and contrast certainly lines of force for the most successful location of elements of 
landscape compositions. 

On the base of the agreed modules original landscape compositions are developed for objects in form circle, 
which have geometric consistency in the form and weight most of the individual elements; relationship forming lines; the 
choice and substantiation of the optimum distance between elements in the visual integrity of the grouping. 

Leading direction of forming of landscape facilities of different functional direction is a search of new geometrical 
principles of their organization and planning. Consequently the offered principle composition geometrical organizations of 
facilities, on the basis of the developed base models of public gardens, gardens, parks, created with the use of the 
agreed modules is perspective. 

Кeyword: garden landscapes, composition features, garden compositions. 
 
Однією з важливих передумов для визначення шляхів розвитку й вдосконалення діяльності 

садово-паркового мистецтва й ландшафтного дизайну на сучасному етапі є вироблення новітніх 
принципів геометричної побудови вищезгаданих об'єктів. Геометричне моделювання та проектування 
садово-паркових об'єктів вважається пріоритетним напрямком на сучасному етапі вітчизняного садо-
во-паркового будівництва. 

Враховуючи те, що загальну уяву про зовнішню композиційну структуру ландшафтних об'єктів 
дає геометрична морфологія, розкрита засобами графічної виразності, де основою виступають абст-
рактні та природні геометричні форми, однією із задач є використання головних графічних та просто-
рових характеристик. 

Якою б складною не уявлялась ландшафтна форма досліджуваних об'єктів, у більшості їх 
композиційну побудову можна представити елементарними плоскими геометричними фігурами. В 
окремих випадках формалізації об'єктивних властивостей складних видів необхідно створення додат-
кових модулів з відповідним встановленням їх композиційного потенціалу. 

Величезна різноманітність співвідношень форм паркових елементів, природних і штучних, 
обумовлюється величиною, геометричною побудовою, положенням в просторі, освітленням, кольо-
ром, фактурою. До композиційних засобів, які використовують у формуванні великих паркових просто-
рів, відносяться лінійна і повітряна перспективи, розділення глибинного простору, синтез мистецтв, 
пропорціонування та інші. 

За допомогою художніх пропорцій може бути виражена монумен-тальність, урочистість або 
навпаки – скромність, простота. Пропорції в садово-парковій композиції – це як би її внутрішня краса. 
В даний час дизайнери найчастіше користуються двома пропорційними співвідношен-нями: модуль-
ною системою і "золотим перетином". Основою модульної системи у проектуванні є деяка вихідна ве-
личина, яка слугує мірою всіх частин композиції і називається модулем.  

Проте одним із основних принципів організації ландшафтних композицій є супідрядність, яка 
означає впорядкованість всіх елементів та їх груп щодо організації композицій за окремою геометрич-
ною ознакою [1, 30-60]. 

Однією з сучасних моделей, що об'єднує пропорціонування і взаємо-зв'язок окремих елементів 
композиції, є модель супідрядності [2, 163-183]. Вона запропонована В.Є.Михайленко та М.І. Яковлевим. 
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Відомо, що комплексна модель супідрядності дозволяє визначити загальні правила компози-
ційної організації картинного простору і групи вузлових точок (точки перетину ліній полів композиційної 
супідрядності; точки перетину діагоналей квадрата з колом чіткого зору), які матеріалізуються акцент-
но-змістовними формами [2, 178-190]. Але автори [2, 163-183] не поширювали цю модель на ландша-
фтні об'єкти. Проте фронтальні композиції в ландшафтному дизайні можуть бути розглянуті саме з 
позицій моделі супідрядності.  

Оскільки провідним напрямком формування садово-паркових об'єктів різного функціонального 
спрямування є пошук нових геометричних принципів їх організації та проектування, застосування мо-
делі супідрядності для пошуку принципів композиційно-геометричної організації ландшафтних об'єктів 
є перспективним.  

Матеріали і методи. Об'єктами дослідження вибрані сквери, площадки, прибудинкові території 
у формі кола. Опираючись на вищезазначену модель супідрядності, визначимо величину узгодженого 
радіального модуля для ландшафтних композицій у формі кола з діагоналлю 60 мм як відстань між 
двома точками, де одна з них – це точка пересічення вершин квадрату, вписаного в коло, з діагонал-
лю, а друга – точка пересічення тієї ж діагоналі з колом, вписаним в цей квадрат. Цей модуль, найбі-
льший за величиною, за типом рівня моделі супідрядності називатимемо модулем першого рівня 
(Рис.1.а.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
а.     б.    в. 

 
Рис.1. Геометрична модель знаходження модулів: а – 1-го; б – 2-го; в – 6-го рівня 

 
 
Для знаходження наступного модуля впишемо в центральне коло квадрат, а потів впишемо в 

нього коло. Далі – модуль другого рівня, знаходимо, як відстань між точками, утвореними пересічен-
ням тієї ж діагоналі і вершинами квадрату, вписаним в коло першого рівня і колом, вписаним в остан-
ній квадрат (Рис. 1.б.). 

За такою методикою розрахуємо модулі 3-го – 6-го рівнів рис.1. 
Ми обмежилися побудовою шести моделей, причому всі знайдені модулі є співмасштабними 

або узгодженими з даним колом. Треба зазначити, що ми брали до уваги тільки радіальні модулі, але 
у побудові ландшафтних композицій на майданчиках у формі кола як правило застосовують і проміне-
ві модулі, але перевага надається радіальним. 

Величина радіального модуля вимірюється в мм, см, м, а променевого – в градусах. 
Крім того, для побудови складних композицій з використанням різних за формою елементів 

розрахуємо квадратні модульні сітки для квадрата зі стороною, яка дорівнює діаметру кола. Величину 
узгодженого модуля для квадратних за формою ландшафтних композицій знаходимо, як відстань між 
двома точками, де одна з них – це точка пересічення вершин квадрату з діагоналлю, а друга – точка 
пересічення тієї ж діагоналі з колом, вписаним в цей квадрат. Цей модуль, найбільший по величині, за 
типом рівня моделі супідрядності також є модулем першого рівня. 

Наступний модуль – модуль другого рівня – знаходимо, як відстань між аналогічними точками, 
утвореними пересіченням тієї ж діагоналі і вершинами квадрату, вписаним в коло першого рівня і ко-
лом, вписаним в цей квадрат. Далі за таким принципом знаходимо модулі третього, четвертого, 
п’ятого, шостого і сьомого рівнів – для квадрата розміром 60х60 мм. 
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Побудовані на основі визначених модулів сітки використовуємо для моделювання та проекту-
вання ландшафтних композицій. Крім того, при накладанні модульних сіток, побудованих на базі мо-
делі супідрядності однаково рівня, для об’єктів у формі квадрата і кола можна виявити тенденцію до 
групування його елементів у конкретні фігури, які виявляються при їх розгляданні протягом приблизно 
однієї хвилини рис.3 Можна побачити кола й лінії, які швидко виникають і так само швидко трансфор-
муються в інші комбінації. Ці зображення сповнені бурхливої активності і створюється враження, що 
конкуруючі просторові організації борються один з одним. Це співпадає з інформаційним підходом до 
вивчення подання й обробки зорових образів [3, 233-300].  

Серед гештальтських факторів, що лежать в основі цієї тенденції до групування, можна виді-
лити фактори визначення властивостей фігури, що дозволяють нам сприймати форму. Існує фунда-
ментальна, практично невивчена організуюча тенденція сприймати глобальні, когерентні характерис-
тики фізичного світу на основі взаємного розташування, місця розташування й взаємодії утворюючих 
його об'єктів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Комбінації модульних сіток на базі моделі супідрядності 1-6 рівня  

для об’єктів в формі квадрата та кола 
 
 
Розглянемо Рис.2. з позицій ролі каналів просторової частоти у функціонуванні зорової систе-

ми людини. Ліва верхня модель має порівняно низьку просторову частоту (великий модуль), а права 
нижня – високу (малий модуль). При розгляданні моделей по ступеню збільшення просторової частоти 
стає явно видима фігура і тло. Це пов’язано зі зниженням чутливості до певної просторової частоти 
(або декільком певним просторовим частотам) внаслідок їхнього виборчого впливу. Отже, більшість 
об'єктів, сприйманих зоровою системою, можуть бути проаналізовані з погляду їхньої просторової час-
тоти. Описаний нижче аналіз просторової частоти складних форм – ще одне підтвердження ролі ана-
лізу Фур'є в обробці зорової інформації. Крім того, спостерігається тенденція поєднувати елементи 
візерунків і сприймати їх по-різному, але переважно як округлі фігури. Об'єднання елементів у різні 
фігури виникає мимовільно, спонтанно, і різні можливі варіанти конкурують між собою. Ці моделі да-
ють можливість виявити унікальну роль, що відіграють у сприйнятті цілісна структура й зв'язки між її 
компонентами. Підбираючи пару первісних модульних сіток квадратної форми і форми кола, ми мо-
жемо використовувати виникаючі при накладанні силові лінії для більш вдалого розташування елеме-
нтів ландшафтних композицій. 

Обговорення результатів. На базі проведених досліджень було побудовано декілька прикладів 
симетричних ландшафтних композицій з різним їх зонуванням. 
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а.    б.      в. 

 
Рис.3. Геометричні схеми побудови і моделі ландшафтних композицій 

 
 
Композиції (Рис.3.) являють собою: а,в – замкнуту симетричну складну комбінацію з осьової, 

радіальної й променевої схем; б – симетричну складну комбінацію з осьової, радіальної й променевої 
схем з асиметричним центром. У проектуванні використанні пішохідні комунікації, велосипедні доріж-
ки, площадки, клумби і система фонтанів.  

Естетика ландшафтного дизайну є прописною істиною розробки гармо- нійних композицій. На-
очніше всього вона висловлюється в теорії партерного зодчества, а саме в поєднанні окремих мотивів 
і гармонійного співвідношення геометричних елементів, які підлягають низці естетичних законів, ціл-
ком запозичених в архітектури і зводяться до елементів статики й ритму.  

Кожна композиція складається з головної й з декількох другорядних частин, органічно пов'яза-
них між собою і головною залежно від ступеня значення або підпорядкування. Найпростіше вертика-
льне або горизонтальне ділення на три частини дає (рис.3.б,в): середню (головну) і суміжні (побічні) 
частини. Розташування і вага кожної частини повинне бути таким, щоб: головна частина була міцні-
шою, а побічні не були перенасиченими елементами і не справляли ефект затиснення. Це можна до-
сягти завдяки різним розмірам елементів, що складають частини і їх концентрацією. 

В симетричній композиції (рис.3.б) центр знаходиться у верхній частині значно вище середини, 
що надає масивності головній частині і робить зорово її ширше за бокові. Крім того, центром є фонтан, 
розмір якого значно більше інших елементів у формі кола.  

Композиція (Рис.3.в.) побудована за замкнутою, симетричною, осево-радіально-променевою 
схемою. Для забезпечення рівноваги: вертикальна вісь ділить композицію на дві абсолютно рівні час-
тини; центр тяжіння розміщено в точці перетину вертикальної і горизонтальної осей; побічні частини 
складаються із менших, але щільно з'єднаних елементів; збільшення розмірів елементів розвивається 
з центру нагору і дзеркально з центру до низу. 

Композиції (Рис.4.) являють собою замкнуту симетричну складну комбінацію з осьової й про-
меневої схем. При проектуванні також використанні пішохідні комунікації, велосипедні доріжки, пло-
щадки, клумби і система фонтанів.  
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Рис.4. Геометрична схема побудови і моделі ландшафтних композицій 

 
 
У розробці композиції головним було досягти гармонії зовнішніх частин із внутрішніми. Для 

цього: зовнішні частини повинні мати абрис, узгоджений за формами з внутрішніми. Тому зірка з гост-
рим контуром в центрі має радіальне з'єднання з трикутними елементами зовнішньої частини. Проте 
кожен промінь зірки як би відштовхує сектор від центрального кола; а виїмки секторів навпаки обляга-
ють центр і таким чином укладають з ним і між собою безпосередній зв'язок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Геометрична схема побудови і моделі ландшафтної композиції 
 
 
Композиція (Рис.5.) являє собою замкнуту симетричну складну комбінацію з осьової й проме-

невої схем. При проектуванні також використані пішохідні комунікації, велосипедні доріжки, площадки, 
клумби і система фонтанів. Композиція доповнена чотирма елементами в формі ромбу, які розташо-
вано на кінцях вертикальної і горизонтальної осей. Радіальні частини зайняті партерами, квітниками і 
фонтанами створюють зручну зону відпочинку в місті. 

 

 
Рис.6. Геометрична схема побудови і моделі ландшафтних композицій 
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Композиції (Рис.6.) являють собою замкнуту симетричну складну комбінацію з осьової й про-
меневої схем. При проектуванні також використані пішохідні комунікації, велосипедні доріжки, площа-
дки, клумби і фонтан. У цих композиціях, на відміну від попередніх, застосовані м’які лекальні лінії, що 
надають легкості, плавності і гармонії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Геометрична схема побудови і модель ландшафтної композиції  
з використанням трипільської семантики 

 
Композиція (Рис.7.) являє собою замкнуту симетричну складну комбінацію з променевої й ра-

діальної схем. При проектуванні також використані пішохідні комунікації, велосипедні доріжки, клумби і 
система фонтанів.  

В композиції застосовані модифіковані висхідні, спадні, вільні й звивисті форми взяті з орна-
ментів трипільської кераміки. Проектуючи елементи з такими характеристиками, можна за допомогою 
форми композиції створювати бажаний образ. Ще одним виразним засобом є мережа доріг. У лінії за-
кладено більше руху, що може бути стрімким, плавним, спрямованим. Різні лінії збагачують сприйнят-
тя композиції, ускладнюють образ.  

Запропонована методика дозволяє не тільки розробляти нові ландшафтні композиції, а й ус-
пішно реконструювати зруйновані.Так, наприклад (Рис.8.), завдяки застосуванню модульної сітки 6-го 
рівня і проміневого модуля величиною 45° процес реконструкції планувальної схеми Руського саду 
квітів кінця ХІХ ст. стає суто технічною задачею.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 а.          б. 
 

Рис.8. План-схема Руського саду квітів кінця ХІХ ст.:  
а – з накладанням сітки супідрядності на базі модуля 6-го рівня, б – реконструйована модель 

 
З використанням моделі супідрядності визначено розміри узгоджених модульних сіток для 

об’єктів ландшафтного дизайну у формі кола, на базі яких:  
- створено нові типи ландшафтних композицій за умов використання геометричних принципів 

їх побудови [4]; 
- визначено основні шляхи організації та впорядкування новітніх ландшафтних композицій в 

дизайні; 
- встановлено геометрично-композиційний зв’язок минулого та сучасного при створенні новіт-

ніх ландшафтних утворень; 
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- з позицій гештальт-психології фундаментальних зорових процесів і механізмів, на яких за-
сноване сприйняття контурів і контрасту, визначено силові лінії для найбільш вдалого розташування 
елементів ландшафтних композицій. 

На базі узгоджених модулів розроблені оригінальні ландшафтні композиції для об’єктів у формі 
кола, які мають геометричну узгодженість за формою та масою елементів; спорідненість формотвор-
чих ліній; а вибрані оптимальні відстані між елементами забезпечують візуальну цілісність угруповання. 
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ТИПОЛОГІЯ КУРАТОРСТВА: 

ІСТОРИЧНІ ПРОТОТИПИ ТА СУЧАСНА ТЕРМІНОЛОГІЯ 
 
У статті представлено стислий аналіз основних моделей кураторської практики, сформованих в світово-

му мистецькому полі протягом 1960-2010-х рр., а також подано огляд історичних прототипів постаті куратора в 
XVII – на початку ХХ ст. Спираючись на дослідження теоретиків кураторства (зокрема, Л. Еловея, П. О’Ніла, Х.-У. 
Обріста та ін.) та тексти відомих кураторів (Х. Зеємана, С. Зігелауба), виокремлено та охарактеризовано такі різ-
новиди професії, як музейний куратор, незалежний куратор, куратор бієнале, перформативний куратор, а також 
поняття пост-репрезентативного та освітнього кураторства. 

Ключові слова: куратор, історія виставок, організація виставок, музей сучасного мистецтва, бієнале, Ха-
ральд Зеєман. 

 
Герман Елизавета Сергеевна, соискатель Национальной академии изобразительного искусства и 

архитектуры 
Типология кураторства: исторические прототипы и современная терминология 
В статье представлен краткий анализ основных моделей кураторской практики, сформированных в ми-

ровом художественном поле в течение 1960–2010-х гг., а также обзор исторических прототипов фигуры куратора 
в XVII – начале ХХ ст. Опираясь на исследования теоретиков кураторства (в частности, Л. Елловея, П. О’Нилла, 
Х.-У. Обриста и др.) и тексты известных кураторов (Х. Зеемана, С. Зигелауба), выделены и охарактеризованы 
такие разновидности профессии, как музейный куратор, независимый куратор, куратор биеннале, перформатив-
ный куратор, а также понятие пост-репрезентативного и образовательного кураторства.  

Ключевые слова: куратор, история выставок, организация выставок, музей современного искусства, би-
еннале, Харальд Зееман. 

 
German Ielyzaveta, Researcher National Academy of Fine Arts and Architecture 
The typology of curating: historical references and modern terminology 
Like any other artistic profession curating hasn’t been a homogeneous practice since its formation in late 

1960’s. In different times curatorial style was influenced by the new socio-economical circumstances of the art system as 
well as the changing nature of contemporary art in general. As far as the curatorial impact becomes more visible at the 
Ukrainian art scene, the local art historical field demands an adequate critical apparatus of curatorship based on 
international experience and recent theoretical elaborations. 
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The selected papers of foreign authors on curatorial theory and history can be divided into several main 
directions according to chosen subject of research: the evolution of art exhibition (B. Altschuler, R. Greenberg, W. 
Grasskamp, B. O’Doherty, D. Richter), museum projects (T. Benett, L. Alloway. K. Schubert), emerging curatorial 
strategies (K. Bokhorov, B. von Bismarck, B. Groys, C. O’Doherty, P. O’Neill). Important professional insights can also be 
found in texts and statements of some prominent curators (H. Szeemann, S. Sigelaub, V. Miziano, L. Lippard, M. Lind, 
H.-U.Obrist). The tendencies of Ukrainian curating are slightly touched in some writings of O. Solovjov, K. Botanova and 
O. Ostrovska-Lyuta. 

Despite rather diverse coverage of historical panorama of curating, there is an obvious lack of its precise 
classification and argumentative definitions. The goal of this paper is to present the range of most important curatorial 
modes in the second half of 1960-2010’s.  

The term "curator" comes from English language and has Latin roots. In times of Roman Empire curator was a 
title given to officials responsible for food provision and various civil affairs (D. Levi Strauss). During the Enlightment 
period curators were involved in scientific experiments. In times of Luis XIV, who initiated first group exhibitions ("salons") 
of Royal academy members, curator acquires its artistic sense and becomes responsible for hanging paintings (K. 
Bokhorov). In late XIX – early XX century art exhibitions were usually "curated" by art-critics (i.e. Felix Feneon, Roger 
Fry) or by artists themselves (Impressionists groups). The tradition of artistic self-organization remained vital in avant-
garde circles in 1900-1910 (exhibitions of Die Bruecke and Der Blaue Reiter groups, Italian Futurists group, "The last 
futurist exhibition. 0.10" etc.) (B. Altshuler). In 1920-30’s artists (i.e. Friedrich Kiesler, Herbert Bayer) were often engaged 
as authors of exhibition design for large-scale exhibitions within World trade fairs (M. A. Staniszewski). 

The modern meaning of the curatorial profession became legitimate in 1960’s and was associated mostly with 
museum keeper until 1990’s (R. Fleck). However, in 1960–70’s the curatorship also emerged as an independent activity 
beyond institutions. In fact, since 1960’s curatorship was divided into 2 main directions: museum or institutional curator 
and independent curator.  

The responsibilities of museum curator are focused on several main issues: acquiring new works for collection, 
researching and exhibiting its parts (L. Alloway); improving museum’s position and collection by fundraising and political 
communication, satisfying public demands for education and entertainment (K. Schubert). 

Suggested division to museum and independent directions is fairly conditional, as practically many curators 
work in both directions. One of the first independent curators Harald Szeemamn started his autonomous activity after he 
left the director’s position in Kunsthalle Bergen. Szeeman himself defined his occupation as exhibition-maker 
(Ausstellungmacher in German) and since 1969 organised all his projects under the banner of self-initiated one-person-
institution The Agency for Spiritual Migrant Work (D. Levi Strauss, H.-U. Obrist). Another important independent curator 
of 1960’s generation, Seth Sigelaub, described the role of the curators as those who have to "demystify" the rigid art 
institutions and thus to make the mechanisms of art production, display and distribution visible (P. O’Neill). Both of them, 
as well as most of their contemporaries, developed their exhibition strategies according to the recent artistic ideas (like 
conceptualism, land art etc.).  

During the 1990’s another type of curating has emerged. The biennial curating of large-scale international 
exhibitions is aimed at combining previously unrelated local art trends in order to rethink existing geopolitical 
configuration of the art world, as it was done in Jean-Hubert Martin’s (1989) and Okwui Enwezor’s (2002) projects (P. 
O’Neill, F. and V. Martini). 

Among the recent innovative modes we distinguish performative and post-representational approaches. 
Performative curating deals with an exhibition as an autonomous "living" medium of its own that has no final shape and 
may be transformed while it is on stage. This type of curatorial thinking is influenced by "relational aesthetics" artistic 
strategies dealing with time-based events rather then executed objects (A. Farquarson). Post-representational curating 
denies the format of a static display at all and prefers discursive events with a strong educational elements and active 
audience engagement (N. Sternfeld, L. Ziaja, I. Rogoff). 

The abovementioned ideas can be summarized as following: 1) the curatorial practice since its establishing in 
1960’s has been always closely linked to current artistic innovations; 2) the curator as an important figure of artistic 
scene has become a new type of postmodernist author with its own creative and intellectual impact. 

Keywords: curator, exhibition history, exhibition-making, museum of contemporary art, Harald Szeeman. 
 
Кураторська практика, як і будь-яка творча професія, не була гомогенним явищем протягом 

свого існування. В різні періоди сфера кураторської компетенції зазнавала варіацій відповідно до но-
вих соціально-економічних обставин художньої системи та мінливої природи сучасного мистецтва 
другої половини ХХ ст. в цілому. З огляду на зростаюче значення постаті куратора для української 
арт-сцени необхідним постає формулювання адекватного сучасному критичному дискурсу поняттєво-
го апарату цієї професії з урахуванням світового досвіду та теоретичних доробків. 

У світовому мистецтвознавстві теорія кураторства виокремилася в якості окремого предмета в 
першій половині 1990-х рр. Значна кількість дослідників кураторства фокусуються на історичній ево-
люції художньої виставки (Б. Альтшулер, Р. Грінберг, В. Граскамп, Б. О’Доерті, Д. Ріхтер), деякі з них 
зосереджені на суто музейних проектах (Т. Бенетт, Л. Еловей, К. Шуберт). Серед авторів аналізу нові-
тніх кураторських стратегій виокремимо К. Бохорова, Б. фон Бісмарк, Б. Ґройса, К. О’Доерті, П. О’Ніла. 
Низка влучних визначень професії представлена в професійних автобіографіях та статтях деяких ви-
значних кураторів (Х. Зеєман, С. Зігелауб, Л. Ліппард, В. Мізіано, М. Лінд, Х.-У. Обріст). Серед україн-
ських дослідників тема кураторства досі не стала предметом самостійного вивчення, проте окремі ва-
жливі спостереження щодо кураторських тенденцій в Україні знаходимо в статтях О. Соловйова, К. 
Ботанової та О. Островської-Лютої.  

Незважаючи на досить високий ступінь опрацювання історії окремих кураторських проектів, 
жодна з існуючих на сьогодні праць фактично не пропонує вичерпного переліку визначень кураторства 
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та його фахових розгалужень в різні періоди. З огляду на це сформульовано мету даної статті – окре-
слити коло основних моделей кураторства в світовому полі в 1960–2000-х рр. Для досягнення мети 
сформульовано такі завдання: висвітити історичні прототипи кураторства в мистецькій сфері XVII – 
початку XX ст.; проаналізувати найбільш вживані та переконливо обґрунтовані в дослідницьких доро-
бках характеристики основних різновидів куратора та кола обов’язків; класифікувати різні типи кура-
торства, сформовані в другій половині ХХ ст.  

Термін "куратор", як і переважна більшість понять в глобалізованому англомовному словнику 
сучасного мистецтва, походить із не-мистецької сфери та має досить довгу історію свого етимологіч-
ного становлення. Оксфордський словник пояснює походження слова curator від латинського curare 
(піклуватися, лікувати, забезпечувати) та фіксує перший випадок застосування цього слова в давньо-
англійській мові стосовно церковного пастора [19].  

Перші свідчення про вживання слова сurator відсилають до часів Римської імперії. Згідно з до-
слідником кураторства Д. Леві Стросом, в ті часи звання куратора ("опікуна") надавалося посадовцям, 
відповідальним за різні департаменти громадських робіт, забезпечення населення продовольством 
(curatores annonae) та підтримку порядку в регіонах Риму (сuratores regionum). За доби Середньовіччя 
роль куратора перемістилася до церковної сфери, де духовенство відповідало за зцілення своєї паст-
ви [11, 149].  

Російський дослідник К. Бохоров продовжує лінію історичних метаморфоз постаті куратора до 
XVIII ст. На хвилі розвитку нових сфер науки за доби Просвітництва куратор отримав функцію нагляду 
за проведенням експериментів в британських наукових закладах та часом був вимушений особисто 
брати участь в деяких з них (наприклад, випробовувати апарат для підводного занурення, прототип 
сучасного батискафу) [1, 54].  

До свого сучасного – мистецького – значення куратор наблизився в XVII ст. За наказом короля 
Людовіка XIV в 1667 р. були організовані перші закриті демонстрації творів членів Королівської акаде-
мії мистецтв, прообрази майбутніх публічних виставок. Починаючи з 1725 р., такі експозиції розміщу-
валися в так званому "Квадратному салоні" королівського палацу Лувр, що в подальшому закріпило 
слово "салон" в якості загальної назви художньої виставки при більшості європейських академій. Фун-
кція куратора при академічних "салонах" тоді полягала в контролі за розміщенням полотен на стінах – 
завданні радше технічному, ніж творчому, оскільки принцип розвіски творів підпорядковувався перед-
усім архітектурним особливостям зали. Подібний підхід до організації експозиції в загальних рисах 
зберігся в консервативному середовищі європейських художніх академій впродовж 18–19 ст. [20]. 

Нового сенсу робота куратора набула вже на початку ХХ ст. разом із розповсюдженням від-
критих широкому загалу великих групових виставок. Так, за експозицію "Осіннього салону" в Парижі 
1905 р. відповідав архітектор Франц Жорден, який вбачав своїм завданням розвісити роботи так, аби 
надати їм якомога більшої комерційної привабливості, а віце-президент виставкового комітету салону 
Жорж Дезвальє волів розміщувати усі роботи фовістів разом, аби привернути до них увагу саме як до 
групи [5, 61]. "Куратором" Б. Альтшулер називає Роджера Фрая, історика мистецтва, критика та митця, 
який в 1910 р. організував в Лондоні виставку "Мане та Постімпресіоністи". Фрай прагнув "представити 
постімпресіоністів як спадкоємців майстрів Ренесансу, [а тому] його розвіска картин мала підкреслили 
візуальні зв’язки, а не хронологічну послідовність" [5, 85].  

В якості важливого історичного прототипу сучасного куратора Х.-У. Обріст називає Сергія Дягі-
лєва. Притаманні сучасній професії риси мультидисциплінарності проявилися в новаторському для 
свого часу поєднанні Дягілєвим декількох видів мистецтва в єдиному проекті – "Руських сезонах" та 
"Руському балеті" (1907–1929) [14]. Інший історичний прототип куратора для Х.У. Обріста – Фелікс Фе-
неон, французький арт-критик, який на поч. ХХ ст. організовував чимало художніх виставок, а також, 
робив "проекти" на шпальтах міських газет, які вважав найбільш актуальним майданчиком для висло-
влювання [13]. За свідченням Х.У. Обріста, сам Фенеон характеризував свою роль як "каталізатор, 
місток між мистецтвом і громадськістю" [15, 100]. 

Протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. влаштуванням виставок активно займаються 
самі митці, розподіляючи між собою різні організаційні обов’язки. Зокрема, "Анонімне товариство ху-
дожників-живописців, скульпторів, граверів та ін." провело першу незалежну виставку імпресіоністів. В 
пошуках демократичного способу розвіски із рівними для кожного шансами отримати вдале місце Ка-
міль Пісаро запропонував принцип жеребкування [2, 166]. На фінальній стадії підготовки розвіска була 
доручена одному О. Ренуару, завданням якого "було хоч якось узгодити між собою цілком різнохарак-
терні роботи", в результаті чого, "коли він не зміг знайти вдалого місця для більш-менш академічної 
картини де Ніттіса, то просто вилучив її" [2, 169].  

Чимало важливих для історії модернізму виставок були також організовані самими митцями, 
зокрема виставка групи "Міст" (1906, Дрезден, Німеччина), "Блакитний вершник" (1911, Мюнхен, Німе-
ччина) [5, 73-82; 99-110], виставка "Італійських художників-футуристів" (1912, Париж) [5, 113-126].  

Окрім тимчасових виставок, художники також створювали постійні експозиції власних творів. 
Анрі Матісс, зокрема, особисто скомпонував свої живописні полотна з колекції С. Щукіна в його маєт-
ку-музеї, при чому, ця авторська розвіска довгий час зберігалася непорушною як частина Державного 
музею нового західного мистецтва після націоналізації зібрання С. Щукіна в 1917 р. [3, 87].  
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Організаторами знаменитої "Останньої футуристичної виставки. 0.10" (Москва, 1915) в каталозі за-
значаються Іван Пуні та Ксенія Богуславська (які також брали участь як художники). Разом з тим, В. Татлін 
та К. Малевич займалися експозицією власних монографічних презентацій самостійно [5, 171-186].  

Автори експозицій великих художніх та промислових виставок в 1920-30-х рр., зокрема Фрідріх Кіс-
лер та Герберт Байер, працювали в статусі "дизайнерів експозиції" [23]. Цікаве визначення "головного суд-
ді" (фр. – generateur-arbitre) отримав Марсель Дюшан, який створив для виставки сюрреалістів в Парижі 
складний багатовимірний дизайн-декорацію, яка, фактично, сама стала головним експонатом [6, 20]. 

Свого сучасного значення термін "куратор" набув в 1960-ті рр. До початку 1990-х рр. в англо-
мовному світі куратором (curator або keeper) називали музейного хранителя. Проте на практиці, почи-
наючи саме з 1960-х рр., сфера діяльності куратора виходить за межі музею та включає організацію 
самостійних авторських проектів. Відтак, в межах однієї професії намічаються два різновиди: музей-
ний або інституціональний куратор та незалежний куратор. Перший працює на постійній основі з одні-
єю установою. Другий зазвичай не закріплений за конкретним закладом та працює індивідуально над 
тимчасовими проектами за власної ініціативи.  

Серед обов’язків музейного куратора в період 1960–1970-х рр. критик та куратор Л. Еловей зазначає 
підбір творів для музею, нагляд за їх зберіганням в запаснику та експонування. Ці традиційні обов’язки, про-
довжує Еловей, пов’язані із необхідністю утримання постійної колекції, окремі частини якої час від часу необ-
хідно переосмислювати та оприлюднювати на нових виставках: "В цій сфері куратор має зробити творче зу-
силля та провести дослідження, аби вирішити, що експонувати. [...] Отже, його функція полягає у презентації 
того, що він виокремлює [як найбільш актуальне] серед усього масиву інформації про мистецтво навколо. [А 
тому] куратор є посередником між музеєм як інституцією та публікою як споживачами" [4, 159]. 

Аналізуючи нові фактори музейного кураторства в 2000-х рр., історик К. Шуберт пропонує но-
вий список професійних обов’язків та навичок: "[...] куратор є гарантом автентичності висловлювання 
митця, задовольняє культурні амбіції політиків, просуває музей та його колекцію, добиваючись грошо-
вих внесків, продає право спонсорства, уникаючи компрометації інституціональної автономії, а також, 
задовольняє потребу глядачів в освіті та їх бажання розваг. Дипломат, науковець, освітянин, фінан-
сист, зброєносець та конферансьє: навряд знайдеться професія, що потребує такого різноманіття ви-
сокорозвинених талантів" [22, 88]. 

Зауважимо, що запропонований нами поділ на музейне та незалежне кураторство є досить 
умовним, як показує досвід окремих представників кураторської спільноти, які успішно поєднують оби-
два професійні амплуа. Зокрема, один із перших представників незалежного кураторства, швейцарець 
Харальд Зеєман розпочинав свою кар’єру в музеї (Кунстхале міста Берн, Швейцарія), а після звіль-
нення з посади його директора заснував "Агенцію духовного гастарбайтерства" – вигадане ним самим 
та офіційно зареєстроване підприємство, в якому працював лише він сам. Зеєман описував ідею "аге-
нції" як спосіб інституалізації себе в якості незалежного творчого працівника. Про ідеологічне спряму-
вання та організаційні особливості цього підприємства красномовно свідчили два його гасла: "Заміни-
мо власність на вільну дію" та "Від бачення до цвяху" [15, 88]. Після 1969 р. усі проекти Зеємана були 
реалізовані ним виключно в незалежному статусі та часто за власної ініціативи.  

Для визначення своєї діяльності Зеєман використовував термін "виробник виставок" (в оригі-
налі німецької мовою – Ausstelungmacher, англійський загальноприйнятий аналог – exhibition-maker), а 
до своїх обов’язків прирахував функції "адміністратора, дилетанта, автора вступного слова, бібліоте-
каря, бухгалтера, аніматора, реставратора, фінансиста та дипломата" [11]. Окрім того, Зеєман зазна-
чав, що куратор має бути гнучким та чуйним до тих обставин, в яких йому випало працювати: "Часом, 
він [куратор] є слугою, часом пропонує художникам ідеї щодо презентації їх роботи; в групових вистав-
ках він є координатором, в тематичних виставках, винахідником" [15].  

Дослідник кураторства Р. Флек звертається до терміна exhibition-maker для характеристики нового 
типу професіонала, не закріпленого за конкретним музеєм, який близько співпрацює із митцями та займа-
ється створенням виставок сучасного мистецтва поза інституціональними та комерційними інтересами. 
Флек зазначає, що до початку 1990-х р. під словом "куратор" все ще розумівся музейний працівник. Нато-
мість, явище незалежного "виробництва виставок", на його думку, повністю склалося в 1980-х рр. та стосу-
валося діяльності досить вузького на той час кола професіоналів, зокрема, Харальда Зеємана, Каспера 
Кьоніга, Руді Фукса, Жана-Крістофа Амана, Понтаса Хальтена та Дена Камерона [8, 24-27]. 

Інший представник покоління 1960-х рр., американець Сет Зігелауб, своєю кураторською зада-
чею вбачав зробити механізми експонування художніх робіт видимими та зрозумілими для публіки. Та-
кий підхід був обумовлений природою нових мистецьких напрямків другої половини 1960-х рр. (зокрема, 
пост-мінімалізму, концептуалізму, арте повера та ленд арту), які потребували нового типу експозиції, що 
враховував би не лише формальну складову творів, а й актуальні ідеологічні процеси, що стоять за ни-
ми. Незалежні куратори покоління 1960-х рр. (Сет Зігелауб, Люсі Ліпард, Канастон МакШайн, Джермано 
Челант), що працювали із такими напрямками, прагнули підрвати усталену бюрократичну систему мис-
тецтва, зосереджену тоді на ідеях впливового теоретика Климента Ґрінбергом про автономність твору, 
внутрішній зміст якого не залежить від впливу суспільних смаків або нав’язаних мистецтву соціальних 
ідеологій [9]. З точки зору експозиції цій ідеї відповідав простір по типу так званого "білого кубу" – стери-
льно-білого приміщення без зайвого декору, який Б. О’Догерті прирівнює до храму, в якому ніщо, навіть 
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сам глядач, не має заважати мистецтву "жити своїм життям", а отже, експозиційні механізми (та, відпо-
відно, робота куратора) мають бути якомога менше очевидними та помітними [16]. 

Зігелауб одним спробував порушити ці норми та зробити виставковий дизайн більш демокра-
тичним й таким, що концептуально та просторово відповідає індивідуальним особливостям представ-
леного мистецтва. Цю тенденцію до трансформації усталених експозиційних норм сам Зігелауб на-
звав "демістифікацією музею": "Наше покоління вважало себе спроможним демістифікувати роль 
музею, роль колекціонера, та [сам спосіб] художнього виробництва; наприклад, те, як розмір галереї 
впливає на створення мистецького твору і таке інше. В цьому сенсі, ми намагалися демістифікувати 
приховані структури мистецького світу" [17, 13].  

Як зазначає П. О’Ніл, сутність кураторської роботи фахівців покоління Зеємана та Зігелауба 
полягала в групуванні пов’язаних між собою робіт та авторів з близькими поглядами, що ствердило за 
виставкою значення самодостатньої художньої форми, а за куратором – статус автора із власним впі-
знаваним професійним стилем, здатного поєднати окремі твори в єдине ціле, підкріплене відповідним 
контекстом [18, 16]. 

Починаючи з 1990-х рр., виокремився новий напрямок кураторства масштабних періодичних 
виставок або бієнале. Однією з принципових рис "бієнального" кураторства є глобальне мислення, 
спрямоване на об’єднання різноманітних, попередньо нічим на поєднаних локальних мистецьких сцен 
та окремих постатей навколо спільного дискурсу виставки, визначеного куратором. Такий тип куратор-
ства націлений на перегляд не лише суто мистецьких аспектів, але також геополітичного устрою су-
часного мистецького світу. Важливим раннім прикладом такого кураторства є виставка "Маги Землі" 
куратора Жана-Юбера Мартена, яку П. О’Ніл вважає першою, що проклала шлях для розуміння біє-
нале в якості політичного засобу, посередництвом якої куратори можуть виступити із суспільної крити-
кою усталених культурологічних норм та бути почутими в світовому масштабі [18, 58].  

Більш сучасні та адекватні запитам часу форми бієнального кураторства дослідниці Ф. та В. 
Мартіні характеризують як такі, що визнають і навіть підкреслюють власну відносність та 
суб’єктивність, а також, тяжіють до діалогу і множинності [12, 272]. В якості прикладів "множинного" 
кураторства автори наводять 11-ту "Документу". Її куратор Окві Енвезор, запросив до співпраці коман-
ду спів-кураторів з різних країн, які, окрім виставки, організували разом серію дискусій, лекцій, конфе-
ренцій та інших подій для "продукування нових форм знання" за участі різних гостей [12, 269].  

Ще однією новою формою кураторства, що виникла в 1990-ті рр., є так зване перформативне 
кураторство. Згідно з А. Фаркуарсоном, риси "перформативності" визначаються через новий підхід до 
"виставки […] як до живого матеріалу (медіуму), а не просторової вправи" [7, 8]). Фаркуарсон пов’язує 
цю тенденцію із притаманним для 1990-х рр. інтересом до "мистецтва-як-події" замість "мистецтва-як-
об’єкту" – явища, яке авторитетний теоретик мистецтва та куратор Ніколя Буріо охарактеризував як 
"естетика взаємодії" (relational aesthetics) та "поствиробництво" (postproduction) [7, 8].  

Серед останніх кураторських стратегій, що сформувалися в 2000-х рр. варто виокремити так 
зване пост-репрезентаційне кураторство. Згідно з Н. Штернфелд та Л. Зіая новітнє кураторство відмо-
вляється від притаманної йому логіки репрезентації на користь подієвості: "Виставки більше не є міс-
цем для експонування коштовних об’єктів та оприявнення закладених в них цінностей, але натомість 
перетворюються на простір для кураторського вчинку, що призводить до появи нових дискурсів. Інши-
ми словами, виставка стає місцем, в якому "дещо відбувається, а не показується" [24, 22].  

Такими альтернативними подіями, які в 2000-х рр. замінили в багатьох музеях та арт-центрах 
виставки, були переважно освітні ініціативи. Дослідниця Іріт Рогофф описує кураторство як просвітни-
цьку роботу: куратор уподібнюється освітянину, який замість поширення вже існуючого комплексу 
знань через художні проекти сприяє виникненню нових, відмінних від загальноприйнятих домінуючих 
"прописаних істин". На практиці всі ці аспекти виражаються в заміні виставкових експозицій на різно-
манітні освітні та дискусійні заходи, в яких на паритетній основі беруть участь не лише митці та пред-
ставники музеїв/галерей, але й аудиторія [21, 24]. 

Характеризуючи досвід світового кураторства 1990–2000-х рр., П. О’Ніл визначає сучасне 
культурне поле як зосереджене навколо "кураторського знання як форми дискурсу", а сучасних курато-
рів називає "виробниками дискурсу" [17, 26]. Стратегії кураторського покоління 1990-х рр. О’Ніл визначає 
як кооперативні, орієнтовані на процес та засновані на обговореннях. Проекти цього періоди – "дискур-
сивні виставки" – не ставили в пріоритет одноразову подію перегляду, але були націлені на відкритий 
процес за участі митців та аудиторії, процес без заздалегідь визначеного бажаного результату [18, 128]. 

Підсумовуючи розглянуті приклади та дослідницькі тези, зауважимо, що кураторська робота в 
своїх найпрогресивніших проявах ніколи не герметизувала власних раз і назавжди усталених методів, 
залишаючись вкрай рефлективною відносно новітніх мистецьких ідей та прагнучи постійно переосми-
слювати свої підходи відповідно до викликів, що їх ставили нові покоління художників. Сьогодні кура-
тор утвердився як один з ключових гравців художнього процесу, інтелектуальний внесок якого на рівні 
з концепціями митців формує авангард культурного дискурсу свого часу, а сама постать справедливо 
прирівнюється до нового постмодерністського типу автора, який знаходиться, за висловом видатного 
соціолога З. Баумана, "на передовій великої битви за віднайдення смислу в умовах непевності та від-
сутності єдиного, універсально визнаного авторитету" [10, 31]. 



Мистецтвознавство  Божко Т. О. 

 202 

Література 
 
1. Бохоров К. Курирование в современном искусстве: история вопроса / Константин Бохоров // ДИ. – 

2010. – №1. – C. 54-59. 
2. Ревальд Дж. История импрессионизма / Джон Ревальд / [пер. с англ. П.В. Мелковой; вступ. ст. и общ. 

ред. М.А. Бессоновой]. – М.: Республика, 1995. – 415 с. 
3. Яворская Н. История Государственного музея нового западного искусства (Москва). 1918 – 1948 / Н. 

В. Яворская. – М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2012. – 480 с. 
4. Alloway L. The Great Curatorial Dim-out / Lawrence Alloway // Thinking about the exhibition / Greenberg 

R., Ferguson B., Nairne S. (ред.) – New York: Routledge, 1996. – P. 159-165. 
5. Altshuler В. Salon to Biennial: Exhibitions That Made Art History, Volume 1: 1863–1959 / Bruce Altchuler. – 

London and New York: Phaidon, 2008. – 410 p. 
6. Bishop C. Installation art / Claire Bishop. – London: Tate Publishing, 2005. – 144 p. 
7. Farquarson A. I curate, you curate, we curate / Alex Farquarson // Art Monthly. – 2003. – №269. – P. 7-10. 
8. Fleck R. Teaching curatorship? / Robert Fleck // Manifesta Journal №4-6 / Miziano V., Zabel I. (ред.). – 

Milano: Silvana Editoriale Spa, 2008. – P. 24-27. 
9. Greenberg C. Towards a Newer Laocoon / Clement Greenberg. // Partisan Review. – 1940. – №7. – 

С. 296–310. 
10. Hannula M. Introduction: Remarks on the Discussion during the Seminar Thank God I Am Not a Curator / 

Mika Hannula // Stopping the Process? Contemporary Views on Art and Exhibitions / Hannula M. [ред.]. – Helsinki: 
NIFCA – The Nordic Institute for Contemporary Art, 1998. – 280 p. 

11. Levi Strauss, D. The Bias of the World: Curating After Szeemann & Hopps / David Levi Strauss // From 
Head to Hand: Art and the Manual / Levi Strauss, D. – Oxford University Press: 2010. – P. 149-160.  

12. Martini F., Martini V. Questions of Authorship in Biennial Curating // Federica Martini, Vittoria Martini // The 
Biennial Reader. Anthology of large-scale perennial exhibitions of contemporary art / Filipovic E., van Hal M., Ovstebo S. 
(ред.) – Bergen: Kunsthall Bergen, Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2010. – P. 260-275. 

13. Obrist H.-U. Alexander Dorner etc.... "everything is inbetween" [Електронний ресурс] / Hans-Ulrich Obrist 
// Eyebeam. –1988. – Режим доступу до ресурсу: http://www.thing.net/eyebeam/msg00373.html. 

14. Obrist H. U. Interview by Paul O’Neill [Електронний ресурс]. – Contemporary21. – 2005. – Issue 77. –– 
Pежим доступу до ресурсу: http://www.contemporary-magazines.com/profile77_6.htm.  

15. Obrist H. U. A Brief History of Curating / Hans-Ulrich Obrist. – Zürich: JRP Ringier & Les presses du réel, 
2009. – 246 p. 

16. O’Doherty B. Inside the White Cube: the ideology of gallery space / Brian O’Doherty. – San Francisco: First 
University Of California Press edition, 1999. – 113 p. 

17. O’Neill P. The curatorial turn: from practice to discourse / Paul O’Neill // Issues in curating contemporary art 
and performance / Rugg J., Sedgwick M. [ред.] – Bristol: Intellect Books, 2007. – P. 13–28. 

18. O’Neill P. The Culture of Curating and the Curating of Culture(s) / Paul O’Neill. – Cambridge (MA): MIT 
Press, 2012. – 192 p. 

19. Oxford Dictionaries Online [Електронний ресурс].– Режим доступу до ресурсу: 
http://oxforddictionaries.com/definition/english/curator?q=curator. 

20. Richter D. A brief outline of the history of exhibition-making / Dorothea Richter // On-curating. – 2010. – 
№6. – Р 28-37. 

21. Rogoff I. Turning [Електронний ресурс] / Irit Rogoff // e-flux journal. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.e-flux.com/journal/turning. 

22. Schubert K. The Curator’s Egg. The Evolution Of The Museum Concept From French Revolution To 
Present Day / Karsten Schubert. – London: Ridinghouse, 2009. – 199 p. 

23. Staniszewski, M. A. The Power of Display. A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern 
Art / M. A. Staniszewski. – Cambridge (MA): MIT Press, 1998. – 371 p. 

24. Sternfeld N., Ziaja L. What Comes After the Show? On Post-representational Curating / Nora Sternfeld, 
Luisa Ziaja // On-curating. – 2012. – №14. – P. 21-24. 

 
References 

 
1. Bokhorov K. Kurirovanie v sovremennom iskusstve: istoriya voprosa / Konstantin Bokhorov // DI. – 2010. – 

№1. – C. 54-59 
2. Reval'd Dzh. Istoriya impressionizma / Dzhon Reval'd / [per. s angl. P.V. Melkovoy; vstup. st. i obshch. red. 

M.A. Bessonovoy]. – M.: Respublika, 1995. – 415 s. 
3. Yavorskaya N. Istoriya Gosudarstvennogo muzeya novogo zapadnogo iskusstva (Moskva). 1918 – 1948 / 

N. V. Yavorskaya. – M.: GMII im. A.S. Pushkina, 2012. – 480 s. 
4. Alloway L. The Great Curatorial Dim-out / Lawrence Alloway // Thinking about the exhibition / Greenberg 

R., Ferguson B., Nairne S. (red.) – New York: Routledge, 1996. – P. 159-165 
5. Altshuler V. Salon to Biennial: Exhibitions That Made Art History, Volume 1: 1863–1959 / Bruce Altchuler. – 

London and New York: Phaidon, 2008. – 410 p. 
6. Bishop C. Installation art / Claire Bishop. – London: Tate Publishing, 2005. – 144 p. 
7. Farquarson A. I curate, you curate, we curate / Alex Farquarson // Art Monthly. – 2003. – №269. – P. 7-10 
8. Fleck R. Teaching curatorship? / Robert Fleck // Manifesta Journal №4-6 / Miziano V., Zabel I. (red.). – 

Milano: Silvana Editoriale Spa, 2008. – P. 24-27 
9. Greenberg C. Towards a Newer Laocoon / Clement Greenberg. // Partisan Review. – 1940. – №7. – 

S. 296–310 

Мистецтвознавство  Герман Є. С. 



Вісник НАКККіМ № 3’2014  ISSN 2226-3209 

 203

10. Hannula M. Introduction: Remarks on the Discussion during the Seminar Thank God I Am Not a Curator / 
Mika Hannula // Stopping the Process? Contemporary Views on Art and Exhibitions / Hannula M. [red.]. – Helsinki: 
NIFCA – The Nordic Institute for Contemporary Art, 1998. – 280 p. 

11. Levi Strauss, D. The Bias of the World: Curating After Szeemann & Hopps / David Levi Strauss // From 
Head to Hand: Art and the Manual / Levi Strauss, D. – Oxford University Press: 2010. – P. 149-160  

12. Martini F., Martini V. Questions of Authorship in Biennial Curating // Federica Martini, Vittoria Martini // The 
Biennial Reader. Anthology of large-scale perennial exhibitions of contemporary art / Filipovic E., van Hal M., Ovstebo S. 
(red.) – Bergen: Kunsthall Bergen, Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2010. – P. 260-275 

13. Obrist H.-U. Alexander Dorner etc.... "everything is inbetween" [Elektronniy resurs] / Hans-Ulrich Obrist // 
Eyebeam. –1988. – Rezhim dostupu do resursu: http://www.thing.net/eyebeam/msg00373.html 

14. Obrist H. U. Interview by Paul O’Neill [Elektronniy resurs]. – Contemporary21. – 2005. – Issue 77. –– 
Pezhim dostupu do resursu: http://www.contemporary-magazines.com/profile77_6.htm  

15. Obrist H. U. A Brief History of Curating / Hans-Ulrich Obrist. – Zürich: JRP Ringier & Les presses du réel, 
2009. – 246 p. 

16. O’Doherty B. Inside the White Cube: the ideology of gallery space / Brian O’Doherty. – San Francisco: First 
University Of California Press edition, 1999. – 113 p 

17. O’Neill P. The curatorial turn: from practice to discourse / Paul O’Neill // Issues in curating contemporary art 
and performance / Rugg J., Sedgwick M. [red.] – Bristol: Intellect Books, 2007. – P. 13–28. 

18. O’Neill P. The Culture of Curating and the Curating of Culture(s) / Paul O’Neill. – Cambridge (MA): MIT 
Press, 2012. – 192 p. 

19. Oxford Dictionaries Online [Elektronniy resurs].– Rezhim dostupu do resursu: 
http://oxforddictionaries.com/definition/english/curator?q=curator 

20. Richter D. A brief outline of the history of exhibition-making / Dorothea Richter // On-curating. – 2010. – 
№6. – R 28-37 

21. Rogoff I. Turning [Elektronniy resurs] / Irit Rogoff // e-flux journal. – 2008. – Rezhim dostupu do resursu: 
http://www.e-flux.com/journal/turning. 

22. Schubert K. The Curator’s Egg. The Evolution Of The Museum Concept From French Revolution To 
Present Day / Karsten Schubert. – London: Ridinghouse, 2009. – 199 p. 

23. Staniszewski, M. A. The Power of Display. A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern 
Art / M. A. Staniszewski. – Cambridge (MA): MIT Press, 1998. – 371 p. 

24. Sternfeld N., Ziaja L. What Comes After the Show? On Post-representational Curating / Nora Sternfeld, 
Luisa Ziaja // On-curating. – 2012. – №14. – P. 21-24 

 
 

УДК 78.03 (477): 783.8 Гуральна Світлана Степанівна© 
аспірантка відділу музикознавства 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики  
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України,  
викладач Кременецького педагогічного коледжу  

КОГПІ ім. Тараса Шевченка 
е-mail: sveta_ant@mail.ru 

 
СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПАРАЛІТУРГІЙНИХ ТВОРІВ СКЛАДНИХ ФОРМ БОРИСА КУДРИКА 
 
У статті висвітлено маловідомі біографічні відомості про композитора Бориса Кудрика. Зроблено музико-

знавчий аналіз його духовних творів – "Псальмів Русланових М. Шашкевича: 1. Великий єсть Бог" на мішаний хор, 
мотету "Хваліть діти Господа: Псалом 112", мотету "Блажен муж", пісні-гімну "При шелесті стягів і лент", почаївсь-
кого канту ХVІІ ст. "Пасли пастирі". Здійснено їх порівняльний аналіз з аналогічними творами інших композиторів 
Східної Галичини. Висвітлено інтерференцію загальних тенденцій стилістики паралітургійних композицій склад-
них форм першої третини ХХ століття. 

Ключові слова: Східна Галичина, Б. Кудрик, музично-стилістичні особливості, гармонія, музична форма, 
метро-ритм, мелодія, фактура твору.  
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Стилевые особенности паралитургийних произведений сложных форм Бориса Кудрика 
В статье отражены малоизвестные биографические сведения о композиторе Борисе Кудрике. Сделан 

музыковедческий анализ его духовных произведений  "Псальмов Русланових М. Шашкевича: 1. Большой єсть 
Бог" на мешаный хор, мотету "Хвалите дети Господа: Псалом 112", мотету "Блажен муж", песни-гимна "При ше-
лесте стягов и лент", почаевского канту ХVІІ ст. "Пасли пастори". Осуществлен их сравнительный анализ с ана-
логичными произведениями других композиторов Восточной Галичины. Отражена интерференция общих тенде-
нций стилистики паралитургийних композиций сложных форм первой трети ХХ века. 

Ключевые слова: Восточная Галичина, Б. Кудрик, музикально-стилистические особенности, гармония, 
музыкальная форма, метро-ритм, мелодия, фактура произведения. 
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Gyral’na Svitlana Stepanovna. Stylish features of paraliturgical works of difficult forms of Boris Kudrik 
The article is reflected obscure information from biography of composer Boris Kudrik. The list of his works of 

spiritual subject is given and stratification of paraliturgical genres in the inheritance is carried out. In particular, author of 
publication to the first group takes the works of small form (novovasil'yanski songs, hymns and other church songs), and 
to the second  works of large form (edging, psal'ms, motets). 

It is investigated the melodic of five choral works of large form of B. Kudrik, in particular "Ruslan’s Psal'ms by M. 
Shashkevich: 1. Large is God" on the mixed choir, written to the concert program in honour of century of almanac 
"Rusalka Dnistrova"; motet "Children praise the God: Psalm 112" for masculine choir, written in honour to 150-years-old 
anniversary of foundation the greco-catholic spiritual academy in Lviv; the motet of "Blazhen husband" on the words of Taras 
Shevchenko "From "David’s Psalms"" and songs- hymn "At the rustle of banners and lent" on the words of Ulyan Kravchenko, 
written on the mixed choir a capella; the edging of Pochaiv of ХVII century "Pastors Pastured" for the mixed choir. 

At the detailed consideration of stilistic each of them, the author of the article is marked, that "Ruslan’s Psal'ms" 
is widely unfolded work of type of cantata, which consists of four parts-constructions, written like an age-old suite (slowly-
quickly-slowly quickker) and incorporated in the unique unit by rate and texture contrasts. Appeal attention to the 
harmonic plan of work, the display of the secession breathings and natural combination by the composer of keys first, 
second and third degrees cognation are marked. It is underlined the flexibility of melody, prevailing the musical text 
above verbal. 

It is investigated, that motet for masculine choir a capella "Children praise the God: Psalm 112" of B. Kudrik is 
written in the polifakturate suite form, which can be divided into five contrasting constructions, which is parted between 
itself by the rate denotations. Texture changes are considered in detail. In motion of overhead voices in terzi and sexton 
spaces is noticed stilistic of kant traditions. It is marked, that the author of motet combines classic harmony with striking 
manifestation of secession in comparison of system-tonal colors and partly chords. 

It is analysed the stilistic of motet "Blazhen husband", which consists of two contrasting constructions and 
completion, in which the thematic development are formed the basis of new texture material. It is marked, that in this 
work B. Kudrik uses sound relief in a score, prevailing of linear development of melody, combination of tonic-dominant 
harmonic structure with casual consonances, which the author of publication is considered as an original innovation in 
the system-tonal language of paraliturgical works of the first third of ХХth century.  

It is marked, that for the song-hymn of eulogistic content "At the rustle of banners and lent (988-1938)" peculiar 
difficult three-part form, classic harmonic features with the display of manifestation of secession trends. All aspects of 
melodious and rhythmic development are reflected. It is indicated, that the discreteness of musical material of work is 
provided by the change of size in every part, and also by compaction or dilution of invoice. 

It is analysed the edging of Pochaiv of ХVII century "Pastors Pastured" for the mixed choir in processing B. 
Kudrik. It is marked, that couplet-variation form with the bright lines of solo-refrain, invoice of the mixed type, kant’s 
stilistic of exposition are characterized the work.  

The author of publication is reflected the period of writing and the first time of execution each of the given works. 
It is marked, that the address to the motet and cantata genres in the creation of composer were occasional, timed to 
special events of cultural-art or church life of edge. 

The musical features of paralyturgic works of difficult forms of B. Kudrik are generalized. It is marked, that it is 
inherent in the combination of elevated, solemn prayerful of mood with lyric of musical expression; contrasting 
comparison of parts (constructions); song and instrumental types of melodic; rounding and smooth melodious phrases; 
multiple meters; combination of two types of invoice (mainly homophonic-harmonic with polyphonic (fugue, fugato)); 
freedom voicings in the transaction of voices. It is marked, that harmony presents classic European system of minor-
mazhor with striking manifestations of intenciy of secession stilistic (in particular using of aktsydentsis, use the tonalities 
of second and third degree relatives). Laarni way melodic material contributes to the formation of difficult, not always 
functional certain harmonious combinations.  

Comparing stilistic of paralyturgical works of difficult forms of B. Kudrik with analogical compositions of І. 
Bilykovskuy ("Prayer"), Y. Kyshakevich ("Be glad mother", "Cantata in Honour of Excellency of Metropolitan Кir Andrey"), 
the author of the article conducted surveillance, that calendar time of their writing in the retrospective analysis provides 
an opportunity to build the pyramid of the gradual complexity of musical fabric, its evolution from classic simplicity to the 
secession manifestations. That’s why, its investigated, that in the cantata "Be glad mother" of Y. Kyshakevich (1903) 
classical fundamentals of shaping and system-harmonic language are strongly pronounced. "Prayer" of І. Bilykovskuy 
(1907) shows the display of brave antiphone choral exposition in combination with four voices chord, imitation 
development of musical tematism with the lines of under voices and post-romantic breathing in harmonic language. It is 
marked, that "Cantata in Honour Them Еkseletion of Metropolitan Кir Andrey" Y. Kishakevich (1919-1925) presents 
romantic of melodious material, emancipation of chords of subdominant group, in place of usual tonik-dominant 
comparison, emotionally and rate contrast of parts. It is indicated, that B. Kudrik, writing his works in the thirtieth years of 
XXth centuries, presents not simply continuation of previous stylistic traditions, but also inserts new secession 
manifestations in the harmonic language of compositions, instrumentalizes melody, complicates a rhythmic side. His 
choral works peculiar stroke riches and mix of texture exposition.  

Keywords: East Galychina, B. Kudrik, musically-stylistic features, harmony, musical form, subway-rhythm, 
melody, invoice of work. 

 
Сучасні дослідження богослужбової та паралітургійної музичної творчостей на регіональному 

рівні відображають нові реляції культурних подій, зумовлюють введення в обіг невідомих раніше тво-
рів, імен композиторів, а також перегляд національної творчої спадщини. Це стосується і хорового до-
робку мистців Східної Галичини першої третини ХХ століття.  
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Саме з цього часу церковна музика краю стала об’єктом музикознавчих студій Б. Кудрика, З. 
Лиська, Ф. Стешка, С. Людкевича, а згодом висвітлювалася у роботах сучасних вчених: Л. Кияновсь-
кої, Ю. Ясіновського, І. Бермес, Н. Костюк, Я. Горака, Ж. Зваричук, Л. Мороз, Н. Толошняк, З. Валіх-
новської, Н. Кушлик та інших. Проте сфера їхніх зацікавлень не торкалася порівняльної характеристи-
ки мелодики творів з аналогічною музикою інших композиторів зазначеного історичного періоду. 

Мета статті  проаналізувати твори духовного змісту Б. Кудрика та визначити їх внесок у загальні 
тенденції розвитку стилістики паралітургійної музики Східної Галичини першої третини ХХ століття. 

Борис Кудрик (1897-1952), маючи філософську освіту, все своє життя присвятив музичній тво-
рчості. У 1926 році закінчив Польську консерваторію у Львові по класу фортепіано та одночасно на-
вчався у Львівському університеті на кафедрі музикології. Проте вже після закінчення вузу він активно 
ввійшов у громадське життя краю та розпочав свою педагогічну діяльність у Вищому музичному інсти-
туті ім. М. Лисенка, Польській консерваторії, в гімназії сестер Василіянок та в Духовній семінарії у 
Львові. З 1933 року він читав курс історії української церковної музики у Львівській Богословській ака-
демії [14, 33], а згодом (1937) при ній створив інститут церковної музики та бібліотеку. 

Безпосередня причетність Б. Кудрика до церковного життя Східної Галичини і стала основним 
стимулом до написання богослужбової та паралітургійної музики. У його творчому доробку знаходять-
ся наступні духовні твори: "Служба Божа" для чоловічого хору та окремі твори з Літургії ("Алілуя", 
"Єдин свят", "Під твою милість", "Чашу спасіння прийми"), "Панахида пам’яті А.Вахнянина" (1927) для 
мішаного хору, "Вічная пам'ять" для жіночого хору, мотет "Блажен муж…" на сл. Т. Шевченка ("Із Пса-
лмів Давидових") для мішаного хору, "Хваліть, діти, Господа: Псалом 112" (1934) для чоловічого хору 
a capella, псальми ("Псальми Русланові" (І937р.), "Із "Псалмів Давидових"" до 930-річчя хрещення Ру-
си-України (1938), "Псалом 132" для жіночого хору), канти ("Пасли пастирі" − почаївський кант ХVІІ ст. 
для мішаного хору (1938), "Хрещення Княгині Ольги"), й окремі церковні пісні ("При шелесті стягів і 
лент" на слова У. Кравченко до 950-річчя Хрещення Русі-України, "Гимн католицької молоді", "Радуй-
ся, Царице", пісні на тексти псалмів "Господь – твердиня моя", "В Вифлеємі-граді" для мішаного хору, 
нововасильянські пісні ("О, Мати Божа", "Княгиня України" та інші)) [12, 497].  

На наш погляд, широкий спектр паралітургійних жанрів, використовуваних Б. Кудриком можна 
поділити на дві групи. Зокрема до першої групи належать твори малої форми (нововасильянські пісні, 
гимни та інші церковні пісні), які можуть виконуватися навіть під час богослужбових відправ. Другу гру-
пу складають великі твори складної будови (канти, псальми, мотети), що не можуть входити до безпо-
середнього канонічного богослужіння того чи іншого обряду, є самобутніми, ціннісними та вирізняють-
ся широким колом виконавського призначення.  

Отож, серед значної кількості хорових творів складної форми можна виокремити "Псальми Ру-
сланові М. Шашкевича: 1. Великий єсть Бог" на мішаний хор1 (Львівський Боян, 1937), написані до 
програми концерту в честь 100-річчя альманаху "Русалка Дністрова". Вони вперше були виконані у 
Львові 8.04. 1937 року [14, 214]. 

"Псальми Русланові" – широко розгорнутий твір кантатного типу, що складається з чотирьох 
частин-побудов, написаних на зразок старовинної сюїти (повільно-швидко-повільно-швидше) і 
об’єднаних в єдине ціле за допомогою темпового контрасту. Зокрема, перша частина-побудова "Вели-
кий єсть Бог" написана в темпі Allegro maestoso, друга "А перед сею мудрістю"  Allegro moderato, третя 
"Гордися, чоловіче, умом своїм"  Adagio, четверта "Великий єсть Бог"  в темпі Allegro vivace і фінал у 
Sempre l’stesso tempo. Такий принцип контрастного зіставлення частин був властивий духовним кон-
цертам композиторів ХVІІІ ст., зокрема М. Березовського та Д. Бортнянського. 

Принцип контрасту проявляється й за допомогою способів викладу музичної тканини твору [15, 
99-100]. Так, швидкі частини-побудови (2-а "А перед сею мудрістю" (h-moll) і 4-а "Великий єсть Бог" (G-
dur і H-dur)) характеризуються поліфонічною фактурою, в якій автор використовує прийоми імітації та 
елементи фуги, а повільні (1-а "Великий єсть Бог" (H-dur) і 3-я "Гордишся, чоловіче, умом твоїм" (b-
moll))  написані у гомофонно-гармонічному викладі.  

Цікавим є тональний план, який відіграє важливу роль у розкритті ідейно-образного змісту твору: 1 
частина-побудова  H-dur, 2  h-moll, 3  b-moll, 4  G-dur, фінал  H-dur. У гармонічній мові переважають відхи-
лення в тональності VІ, ІІ, ІV, V ступеней ладу, іноді  в тональності VІІ (напр., у першій частині-побудові (56 
т.) в ais-moll, у четвертій частині-побудові (Allegro vivace) (15 т.) в Fis-dur), першої підвищеної (у Allegro 
vivace 21т. поява gis-moll у основній G-dur) ступеней. Як прояв сецесійних впливів спостерігаємо еліпсиси 
септакордів (напр., у першій частині 75-76тт.). Завдяки контрастному ладовому чи функціонально-
акордовому співставленню або їх тісному вплетенню у розвиток музичної тканини, природно відбувається 
поєднання тональностей першої, другої та третьої ступеней спорідненості, розширюється звукова палітра 
самого твору.  

Неповторним є і сам інтонаційний контур у циклі "Псальми Русланові". Тут відчувається гнуч-
кість мелодії, яка в дечому нагадує, навіть, італійський фіоритурний спів (один склад слова часто роз-
співується на 3-4 такти). Початковий квартовий висхідний хід в партії кожного голосу підкреслює уро-
чистий святковий настрій твору. 

Інципіт першої частини-побудови, із притаманним унісонним викладом усіх партій, вводить 
слухача у відповідну духовну сферу, яка після 23 тактів балансує між гомофонно-гармонічним та полі-



Мистецтвознавство  Божко Т. О. 

 206 

фонічним викладом. Особливо виразною є третя частина-побудова "Гордишся чоловіче умом твоїм", яка 
вносить розповідність, завдяки солюючій басовій партії із короткими репліками "Ах" решти голосів. Апо-
геєм розвитку циклу є фінальна майстерна фуга у швидкому темпі, яка завершується урочистим акордо-
вим викладом із використанням найвищих нот діапазону партії сопрано (а2, h2) та дивізі тенора і баса.  

У "Псальмах Русланових" відчувається домінування музичного тексту над словесним. Підтве-
рдженням цього, є навіть той факт, що одна поетична синтагма "Великий єсть Бог і премудрість його" 
повторюється протягом 7 сторінок партитури.  

Цікавим у творчості Б. Кудрика є мотет2 для чоловічого хору a capella "Хваліть діти Господа: 
Псалом 112", який за своєю стилістикою суголосний із "Псальмами Руслановими". Його можна поділи-
ти на п’ять контрастних побудов, розділених між собою темповими позначеннями: 1 побудова ("Хва-
літь діти Господа")  Allegro maestoso, 2 ("Від сходу сонця")  Andante, 3 ("Високий над усі")  Allegro 
energico, 4 ("Хто!")  Andante moderato та 5 ("Хваліть діти Господа")  Allegro trionfale. Незважаючи на це, 
усіх їх об’єднує тональність D-dur, якою починається і завершується твір.  

Різноманітності надає фактурний виклад та внутрішнє ладове забарвлення. Так, початок су-
проводжується акордовим викладом, який у другій побудові переходить у поєднання гомофонно-
гармонічної та акордової фактури. Третя побудова характеризується контрастною поліфонією із рисами 
імітації. Для четвертої властиве чергування тутті і соло басової партії, антифонні переклички верхніх і 
нижніх голосів, соло мецо сопрано і гармонічне тутті хору. В основі п’ятої побудови покладено фугу, яка 
складається з двох тем. Кожна із них переходить із одного голосу в інший, які (голоси  С. Г.) в кінцевому 
результаті творять акордову фактуру. У коді варіюються теми, основані на попередньому тематизмі із 
кількатактовими фіоритурними розспівами на повторенні слова "Аллилуя". Кода сприймається як драма-
тургічна розв’язка усіх поставлених дилем музичного розвитку та урочисто завершує весь твір.  

Якщо перша побудова монотональна D-dur, то у другій (G-dur), третій (e-moll→G-dur), четвертій 
(C-dur→A-dur) та п’ятій (D-dur) композитор використовує відхилення в тональності ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ та навіть 
VІІ ступеней (в третій частині 19т., 21т., 23 т.). Незвичними є поява мажорної тональності другої ступені 
ладу (D-dur 22-23тт.), мінорної домінанти (g-moll 33т.) та мажорної тональності шостого ступеня (A-dur 
41-43тт.) у четвертій частині "Хто!" та в п’ятій частині (H-dur 23т.) тощо. Окрім цього, композитор деколи 
використовує складні функційно не визначені гармонійні поєднання (у 14т., 29т., 35т. першої побудови, 
36т. четвертої та 43т., 55т. п’ятої побудов). Таким чином, автор мотету поєднує класичну гармонію із 
елементами сецесійної стилістики, зокрема у співставленні ладо-тональних барв та частково акордики. 

Мелодія у хорових голосах твору рухається хвилеподібно. Їй притаманний секвенційний розви-
ток. Кожна частина формотворчо завершена за рахунок кульмінацій, яким властива висока теситура у 
партії тенорів (а1, h1). Верхні голоси зазвичай рухаються в терцію і сексту, окрім поліфонічних частин 
із лінеарним мелодико-інтонаційним розгортанням. Такий рух випливає із кантівських традицій, які бу-
ли характерними для церковної музики ХVIIXVIII ст.. 

Мотет "Хваліть діти Господа: Псалом 112", автором якого є Б. Кудрик написаний у поліфактур-
ній сюїтній формі. Йому властиві бароківські особливості формотворення (контрастність побудов) та 
яскравий прояв поєднання класичної гармонії із сецесійними співзвуччями. 

Цікавим з точки зору музичної стилістики є мотет "Блажен муж" на слова Тараса Шевченка "Із 
"Псалмів Давидових"" та пісня-гимн "При шелесті стягів і лент" на слова Уляна Кравченка написані на 
мішаний хор a capella. Обидва твори видані у Львові 1938 року та присвячені 950-літтю хрещення Ру-
си-України (988-1938). Вперше виконувалися у місті Самбір (Львівська область) 1938 року. 

Показовим для хорового стилю Б. Кудрика є мотет "Блажен муж". Цей твір складається з двох кон-
трастних побудов і закінчення, в основі тематичного розвитку якого лежить новий фактурний матеріал.  

Перша побудова ("Блажен муж")  спокійна, розповідного характеру, витримана у гомофонно-
гармонічній фактурі (G-dur). Вона написана в складній двочастинній формі (А (8т.) В (9т.) + С (4т.) D 
(10т.)). Проте, вже з перших восьми тактів спостерігаємо примхливий ритм, мелодію в амбітусі цілої 
октави із характерними інтонаційними стрибками в межах квінти у солюючій теноровій партії.  

Друга побудова ("А лукавих нечестивих")  це схвильована, напружена фуга, в якій композитор 
виступає знавцем поліфонічного письма (g-moll). Вона розпочинається темою в басовій партії, яку імі-
таційно продовжують тенори (на іншому словесному матеріалі), згодом підхоплюють сопранова та 
альтова партії, творячи поступове нашарування різноманітного семантичного матеріалу. Фуга має три 
хвилі розвитку, обмежених простою тричастинною формою  АВС (27т.+14т.+13т.). При чому на першу 
її частину припадає кульмінація всього твору, яка закінчується гамоподібним низхідним унісонним роз-
витком усіх голосів на фортіссімо (ff) ("і не встануть з праведними злі із домовини"). Ладо-гармонічний 
план включає в себе відхилення в тональності першого і другого ступенів споріднення та кінцеву мо-
дуляцію, а тому має наступний вигляд: g-D-C-F-D. 

Загалом, друга побудова репрезентована штриховими (акценти, тенуто, ліги, стакато, 
marcato), темповими (швидкий, і менш рухливий темп у порівнянні із попередній помірним), агогічними 
(фермати, piu rallentando) та динамічними (f-ff-pp) контрастами. Звичним явищем є стрибки на октаву, 
септиму під час розспіву складу слова. Цікавим нюансом, досі не баченим у аналогічних творах (має-
мо на увазі І. Біликовського, І. Кипріяна, Й. Кишакевича), став форшлаг у рухливій басовій партії на 
фоні статичності інших голосів в останній частині фугатного розділу. 
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Заключний розділ повертає тематичний матеріал першої побудови, який утверджує основну 
ідею твору вже у тональності G-dur [15, 100]. Квінтовий органний пункт нижніх тенорової та басової 
партій зближує мотет із гуцульськими коломийковими мотивами. 

Гармонічна мова характеризується наявністю відхилень в паралельну тональність (e-moll), тона-
льність домінанти (D-dur) та у незвичну тональність мажорної субдомінанти в мінорі (C-dur) на слові "із до-
мовини". Насиченість альтераціями, прохідними та неакордовими звуками, поява функційно не визначено-
го гармонійного співзвуччя (55т.), еліпсисів септакордів домінантової сфери (68-69тт., 76-77тт.) свідчать 
про віяння сецесії, яке вдало поєднує в собі і класичне чергування тонічної та домінантової груп акордів.  

У мотеті "Блажен муж" ритмічні малюнки гнучкі (зустрічаються пунктири, тріолі, восьма і дві 
шістнадцятих тощо). В партитурі автор використовує звукову рельєфність, проводячи мелодію на фоні 
остинатних акордів. 

Інтонаційний контур побудований на плавному та стрибкоподібному русі, зокрема, на початко-
вому етапі розгортання у сопрано зустрічається стрибок на септиму (на слові "серце"). Присутні роз-
співи слів. Для кожного голосу характерна лінеарна мелодія, тому гармонічну структуру утворюють 
спеціальні (Т, D) та випадкові, складні, функційно не визначені гармонійні поєднання. Таке розгортан-
ня музичної тканини у паралітургійній музиці першої третини ХХ століття було своєрідним новаторст-
вом, яке передбачало виконання лише професійним хоровим колективом.  

Пісня-гимн панегіричного змісту "При шелесті стягів і лент (9881938)" написана автором 23 че-
рвня 1938 року. Їй властива складна тричастинна форма (АВС).  

Перша її частина  це проста тричастинна побудова (АВС), перша з яких ("При шелесті стягів і 
лент") складається з двох речень: однотонального (6т.) (B-dur) та політонального (8т.) (із низкою від-
хилень у Ges-Es-c-B). При чому, варто зазначити, що поява Ges-dur як тональності третьої ступені 
споріднення рельєфно відображає зміст сольного епізоду на слова "а хрест  це боротьба". Друга час-
тини цієї побудови ("Звернімо погляд") розпочинається октавним унісонним чотириголосним викладом, 
який в середині побудови позбавлений сопранової партії, яка опісля знову доповнює весь гармонічний 
склад. Різноманітність образів підкреслюється тональним планом: Es-as-F-B-F. Особливим семантич-
ним змістом сповнені слова "гень [геть  С. Г.] поганства тінь", які супроводжуються викладом октавни-
ми унісонами з поступовим заповільненням та появою низької теситури у трьох хорових партіях (альт, 
тенор, бас). Третя частина простої побудови ("Хоча наш шлях увесь в тернах") складається із коротких 
поспівок, насичених гармонічними відхиленнями в B-dur, Des-dur та F-dur, що призводять до драмату-
ргічної кульмінації твору та динамічної кульмінації першої частини композиції (на словах "В гору сер-
ця!" (Des-dur)), якій властива висока теситура партії сопрано.  

У другій частині (Maestoso) "Будь мо міць з глибин душі…" акцент зроблено на гармонічну вер-
тикаль, яка підпорядковує собі текстову сторону. Так, при головній тональності B-dur з’являються від-
хилення в g-moll, G-dur та Es-dur, функційно не визначені співзвуччя, еліпсис домінантових септакор-
дів (вже у першому та другому тактах цієї частини), постійна напруженість яких в кінцевому результаті 
призводить до місцевої кульмінації із якої бере початок завершальний, каденційний розділ цілого тво-
ру. В свою чергу, він вирізняється маєстатичністю, відтвореною за допомогою компломентарної ритмі-
ки та акцентованих звуків.  

Незважаючи на основну тональність твору B-dur, Б. Кудрик повністю ламає стереотипи гармо-
нічного розвитку у паралітургійній музиці, використовуючи відхилення в тональності першого та тре-
тього ступеня споріднення, вживаючи альтеровані акорди (D7-3, s-3), мінорну домінанту. Окрім цього, 
лінеарний спосіб розгортання мелодичного матеріалу сприяє утворенню короткотривалих гармонійних 
поєднань без функційного визначення (2 частина 4 т.). Дані новаторства сприймаються як обережний 
прояв сецесійних віянь у сфері духовної музики, які згодом мали місце у творчості композиторів насту-
пних поколінь (Л. Дичко, Б. Фільц та ін.). 

Святковий настрій твору переданий за допомогою кварто-квінтових закличних ходів у мелодії, 
унісонного викладу у трьох фрагментах (спочатку, на слова "За нами гень поганства тінь", "Звертаймо 
вище") та пунктирного ритму. Мелодія інструментального типу, навіть із скачками на октаву (у сопрано 
18т., 25-26тт.). Розвивається контрастно, різко співставляючи ладові сфери. 

Дискретність музичного матеріалу "При шелесті стягів і лент" забезпечується зміною розміру у 
кожній частині, а також ущільненням або розрідженням фактури. Музична тканина акордового викладу 
із комбінацією прямого, протилежного і непрямого поєднання голосів.  

Відомий також почаївський кант ХVІІ ст. "Пасли пастирі" в опрацюванні Б. Кудрика, написаний 
для мішаного хору. Він був виданий у Львові 1938 року. 

Форма твору куплетно-варіаційна із яскравими рисами заспіву-приспіву (АВ). Текстова сторона 
тісно пов’язана із музичною. Так, перший куплет носить розповідний характер, другий стверджує добрі 
діяння Матері Божої в Почаєві, третій повертає слухача у часи козацтва, а четвертий розповідає про 
наслідок усіх історичних подій, завдяки яким тодішні пастирі (пастухи  С.Г.) мали можливість брати 
воду з-під скали, на якій стояла Божа Матір.  

Мелодія твору постійно залишається сталою, проте переходить із одного голосу в інший (соп-
рано, альт), а серединне наповнення музичної тканини постійно видозмінюється, то синхронно рухаю-
чи усі хорові партії, то нагадуючи поліфонію, чи утворюючи підголосковість, завдяки руху восьмих ри-
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тмічних тривалостей на стакато у швидкому темпі у середніх голосах на фоні четвертних у двох край-
ніх партіях (третій куплет).  

Закінчення канту на слова "Марії сила турків розбила" являється кульмінацією усього твору. 
Згідно позначень автора він звучить широко та піднесено, стверджуючи перемогу небесної волі, духо-
вної благодаті у захисті українського народу супроти чужоземців.  

Основна тональність h-moll. В основі першого та другого куплетів антитезне поєднання тона-
льностей (h-moll-D-dur). Характерні альтерації, велика кількість прохідних звуків. Автор використовує 
широковживані гармонічні функції (Т, S, D), а також зб.53 (23т.), s7 (24т., 27т., 49т., 51т.), D6 (31т.), VІІ7 
(46т.). Віддає перевагу розв’язанню домінанти у VІ 53(6-7тт., 14-15тт., 19-20тт. і т.д.) та повним доко-
наним кадансам (S-D-T, D-T, II-K64-D-T).  

Мелодія мішаного типу, а тому розвивається хвилеподібно, нагадуючи оспівування ступеней 
ладу, і скачкоподібно (присутні скачки на сексту у сопрано, на септиму у тенора (12т.) тощо). Особли-
вий виразовий ефект справляє низхідний гамовий хід басової партії на слова "з Почаїва утікають".  

Фактура "Пасли пастирі" змішаного типу і поєднує акордовий та гомофонно-гармонічний ви-
клад. Варіаційність мелодії супроводжується щоразу іншим гармонічним наповненням, ритмічними 
видозмінами, а у третій строфі, навіть, із використанням мелодичних фігурацій та дімінуванням трива-
лостей. Кантівська стилістика викладу дотримана завдяки переважаючому терцово-секстовому спів-
відношенню верхніх голосів. 

Порівнюючи стилістику паралітургійних творів складних форм Б. Кудрика із аналогічними компози-
ціями І. Біликовського ("Молитва"), Й. Кишакевича ("Радуйся мати", "Кантата в Честь Їх Екцеленції Митро-
полита Кир Андрея"), варто зазначити, що календарний час їх написання в ретроспективному аналізі дає 
можливість побудувати піраміду поступової ускладненості музичної тканини, її еволюції від класичної про-
стоти до сецесійних проявів. Так, у кантаті "Радуйся мати" Й. Кишакевича (1903) яскраво виражені класичні 
основи формотворення та ладо-гармонічної мови. "Молитва" І. Біликовського (1907) являє собою прояв 
сміливого антифонного хорового викладу у поєднанні із чотириголосним акордовим, імітаційний розвиток 
музичного тематизму із рисами підголосковості та постромантичними віяннями у гармонічній мові. "Канта-
та в честь Їх Екцеленції Митрополита Кир Андрея" Й. Кишакевича (1919-1925)  презентує романтичність 
мелодичної тканини, емансипацію акордів субдомінантової групи, замість звичного тоніко-домінантового 
співставлення, емоційно-темпову контрастність частин. Б. Кудрик, пишучи свої твори у тридцятих роках ХХ 
століття, репрезентує не просто продовження попередніх стилістичних традицій, а й привносить нові сеце-
сійні прояви у гармонічній мові своїх композицій, інструменталізує мелодію, ускладнює ритмічну сторону. 
Його хоровим творам властиве штрихове багатство та мікс фактурного викладу. Б. Кудрик по-новому трак-
тує характерний для стильової епохи Бароко жанр мотету, наповнюючи його духом свого часу.  

Підсумовуючи вище сказане, можемо стверджувати, що паралітургійні композиції складних 
форм займають вагоме місце у творчій спадщині композитора. Звернення до жанрів мотету та кантати 
було принагідним, приуроченим визначним подіям культурно-мистецького чи церковного життя краю. 
А період їх написання відноситься до активної педагогічної діяльності композитора у Львівській Бого-
словській Академії та в Інституті церковної музики, тобто з 1930 по 1940 рр. Згідно зі слівами Наталії 
Толошняк, цей період у житті мистця "був найбільш плідним у його науковій, музично-критичній і пуб-
ліцистичній, творчій діяльності" [14, 33].  

Отже, великим хоровим творам на релігійну тематику Б. Кудрика притаманне особистісне релі-
гійно-духовне світовідчуття, піднесений урочистий настрій та ліричність музичного вислову.  

Композитор використовує складні музичні форми, в основі яких контрастне співставлення час-
тин; пісенний та інструментальний типи мелодики; мелодичні фрази класичної будови із чіткими заок-
ругленими каденціями; кратні метри; поєднання двох типів фактури (гомофонно-гармонічної із полі-
фонічною (фуга, фугато), акордової із підголосковою); свободу голосоведіння. Гармонія репрезентує 
класичну європейську мажоро-мінорну систему із яскравими проявами інтенцій сецесійної стилістики. 
Лінеарний спосіб викладу мелодичного матеріалу сприяє утворенню складних, не завжди функціона-
льно визначених гармонічних сполучень. Замітне широке і часте використання акордики субдомінан-
тової сфери, а улюбленим гармонічним зворотом можна вважати розв’язання D в VІ53. 

У свій час музичні твори Бориса Кудрика були досить знаними в Галичині і мали успіх. Він на-
лежав до числа "репертуарних" композиторів. Його твори виконували провідні колективи Галичини: 
Львівський та Коломийський "Бояни", "Бандурист", "Трембіта", "Сурма", хор Богословської Академії та 
хор гімназії сестер Василіянок. 

Дослідження не вичерпує усіх аспектів музикознавчого розгляду паралітургійної музики Б. Куд-
рика, а тому стає лише щаблем до подальших наукових звершень.  

 
Примітки 

 
1. Автентична назва за автором. 
2. Мотет – вокальний багатоголосний твір поліфонічного складу, один з центральних жанрів у музиці за-

хідноєвропейського Середньовіччя і Відродження. Виконувався як у церкві, так і на концертній естраді. На відміну 
від інших жанрів, що практикувалися в західній Європі в той час, мотет завжди зберігав характер складної для 
сприйняття наукової музики, був демонстрацією професійної майстерності її творця. 

Мистецтвознавство  Гуральна С. С. 



Вісник НАКККіМ № 3’2014  ISSN 2226-3209 

 209

Література 
 
1. Бермес І. Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку Гали-

чини: автореф. … канд мистецтвознавства / Бермес І. – К., 2005. – 20 с. 
2. Валіхновська З. Церковно-співоча школа у Станіславові та її фундатор Ігнатій Полотнюк / З. Валіх-

новська // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. 6. – С. 88–95. 
3. Горак Я. Анатоль Вахнянин як дослідник духовної музики / Я. Горак // Музика Галичини / Musica 

Galiciana. – Л., 2001. – Т. VІ.– С. 157–164.  
4. Зваричук Ж. До питання про галицькі церковно-співочі традиції / Ж. Зваричук // Студії мистецтвозна-

вчі. – К., 2007. – Ч.2 (18). – С. 26-33. 
5. Кияновська Л. Творчість отця Йосифа Кишакевича / Любов Кияновська. – Львів: Поклик сумління, 

1997. – 95 с.  
6. Кияновська Л. Церковний спів галицької композиторської школи / Л. Кияновська // KALOPHONIA: На-

уковий збірник статей і матеріалів з історії церковної монодії та гимнографії. Ч. 1 / Ред.: К. Ганнік, Ю. Ясіновський. 
– Львів: Вид-во Львівської Богословської академії, 2002. – С. 140-149.  

7. Костюк Н. Богослужбова музична культура /Костюк Н. / Історія укр. муз. ХІХ ст. в шести томах. – К., 
2009. − Т.ІІ. − С. 70-145. 

8. Кудрик Б. Огляд історії української церковної музики /Кудрик Б. – Львів: Інститут українознавства ім. І. 
Крип’якевича, 1995. – 128 с. 

9. Кушлик Н. І. Церковно-музична діяльність о. П. Бажанського / Н. Кушлик // Мистецтвознавчі записки: Зб. 
наук. праць. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Вип.19 – К.: Міленіум, 2011. – С. 27-35. 

10. Лисько З. Перша музична школа в Галичині / З. Лисько // Життя і знання. – Львів, 1934. – №15 – С. 
165-166. 

11. Людкевич С. Наші шкільні сьпіваники / С. Людкевич // Артистичний Вістник. – Львів, 1905. – за вере-
сень і жовтень. – Річник І. – Зошит ІХ і Х. – С. 122-123. 

12. Медведик П. Діячі української музичної культури (матеріали до біо-бібліографічного словника) 
/Медведик П. // Записки НТШ. – Т. ССХХХІ. – Л., 1996. – С. 464-558. 

13. Мороз Л. Духовна хорова культура церковних осередків Галичини / Л. Мороз // Вісник Прикарпатсько-
го університету. Мистецтвознавство. – Вип. ІV. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 3-11.  

14. Толошняк Н. Борис Кудрик – корифей рогатинської землі /Толошняк Н. // Наукові записки Тернопіль-
ського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії 
України імені Петра Чайковського. – 2005. – №2 (14). – С.29-35.  

15. Толошняк Н. Духовна хорова спадщина Бориса Кудрика / Н. Толошняк // Духовна музика в контексті 
сучасного хорового виконавства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 травня 2008). – Те-
рнопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 97-105. 

16. Стешко Ф. З історії української музики ХVІІ ст. (Церковна музика в Галичині) /Стешко Ф. // Українська 
музика. – І ч. – 1937. – №8. – С.101-105; ІІ ч. – 1938. – №1. – С. 2-5; ІІ (Продовження). – 1938. – №2. – С. 21-27.  

17. Ясиновський Ю. Церковна музика в історії українського музичного мистецтва / Ю. Ясиновський // Ре-
лігія в Україні: дослідження і матеріали. – Вип.1. – К.; Л., 1994. – С.122–127. 

 
References 

 
1. Bermes I. Khorove zhyttia Drohobychchyny pershoi polovyny XX st. v konteksti dukhovnoho rozvytku 

Halychyny: avtoref. … kand mystetstvoznavstva / Bermes I. – K., 2005. – 20 s. 
2. Valikhnovska Z. Tserkovno-spivocha shkola u Stanislavovi ta yii fundator Ihnatii Polotniuk / Z. Valikhnovska 

// Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Mystetstvoznavstvo. – Ivano-Frankivsk, 2004. – Vyp. 6. – S. 88–95. 
3. Horak Ya. Anatol Vakhnianyn yak doslidnyk dukhovnoi muzyky / Ya. Horak // Muzyka Halychyny / Musica 

Galiciana. – L., 2001. – T. VI.– S. 157–164.  
4. Zvarychuk Zh. Do pytannia pro halytski tserkovno-spivochi tradytsii / Zh. Zvarychuk // Studii 

mystetstvoznavchi. – K., 2007. – Ch.2 (18). – S. 26-33. 
5. Kyianovska L. Tvorchist ottsia Yosyfa Kyshakevycha / Liubov Kyianovska. – Lviv: Poklyk sumlinnia, 1997. – 95 s.  
6. Kyianovska L. Tserkovnyi spiv halytskoi kompozytorskoi shkoly / L. Kyianovska // KALOPHONIA: Naukovyi 

zbirnyk statei i materialiv z istorii tserkovnoi monodii ta hymnohrafii. Ch. 1 / Red.: K. Hannik, Yu. Yasinovskyi. – Lviv: 
Vyd-vo Lvivskoi Bohoslovskoi akademii, 2002. – S. 140-149.  

7. Kostiuk N. Bohosluzhbova muzychna kultura /Kostiuk N. / Istoriia ukr. muz. XIX st. v shesty tomakh. – K., 
2009. − T.II. − S. 70-145. 

8. Kudryk B. Ohliad istorii ukrainskoi tserkovnoi muzyky /Kudryk B. – Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. 
Krypiakevycha, 1995. – 128 s. 

9. Kushlyk N. I. Tserkovno-muzychna diialnist o. P. Bazhanskoho / N. Kushlyk // Mystetstvoznavchi zapysky: 
Zb. nauk. prats. Natsionalna akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. – Vyp.19 – K.: Milenium, 2011. – S. 27-35. 

10. Lysko Z. Persha muzychna shkola v Halychyni / Z. Lysko // Zhyttia i znannia. – Lviv, 1934. – №15 – S. 165-166. 
11. Liudkevych S. Nashi shkilni spivanyky / S. Liudkevych // Artystychnyi Vistnyk. – Lviv, 1905. – za veresen i 

zhovten. – Richnyk I. – Zoshyt IX i X. – S. 122-123. 
12. Medvedyk P. Diiachi ukrainskoi muzychnoi kultury (materialy do bio-bibliohrafichnoho slovnyka) /Medvedyk 

P. // Zapysky NTSh. – T. SSXXXI. – L., 1996. – S. 464-558. 
13. Moroz L. Dukhovna khorova kultura tserkovnykh oseredkiv Halychyny / L. Moroz // Visnyk Prykarpatskoho 

universytetu. Mystetstvoznavstvo. – Vyp. IV. – Ivano-Frankivsk: Plai, 2002. – S. 3-11.  
14. Toloshniak N. Borys Kudryk – koryfei rohatynskoi zemli /Toloshniak N. // Naukovi zapysky Ternopilskoho 

natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka ta Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy 
imeni Petra Chaikovskoho. – 2005. – №2 (14). – S.29-35.  



Мистецтвознавство  Божко Т. О. 

 210 

15. Toloshniak N. Dukhovna khorova spadshchyna Borysa Kudryka / N. Toloshniak // Dukhovna muzyka v 
konteksti suchasnoho khorovoho vykonavstva. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (10 travnia 
2008). – Ternopil: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka, 2008. – S. 97-105. 

16. Steshko F. Z istorii ukrainskoi muzyky XVII st. (Tserkovna muzyka v Halychyni) /Steshko F. // Ukrainska 
muzyka. – I ch. – 1937. – №8. – S.101-105; II ch. – 1938. – №1. – S. 2-5; II (Prodovzhennia). – 1938. – №2. – S. 21-27.  

17. Yasynovskyi Yu. Tserkovna muzyka v istorii ukrainskoho muzychnoho mystetstva / Yu. Yasynovskyi // 
Relihiia v Ukraini: doslidzhennia i materialy. – Vyp.1. – K.; L., 1994. – S.122–127. 

 
 

УДК 82.0(477) + 808.543(477) 
 

Коваленко Наталья Павловна© 
старший преподаватель Национальной академии 

руководящих кадров культуры и искусств 
e-mail: ya.natkov-nat@yandex.ua 

 
 

НАСЛЕДИЕ ИВАНА ГОНЧАРА КАК ТРАНСКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 
Статья посвящена обоснованию выбора методологии исследования наследия выдающегося деятеля 

украинской культуры И. Гончара. На основе изучения творческой биографии мастера выявляются признаки 
транскультурности в личности И. Гончара, анализируется его жизненная стратегия, на основании чего утвержда-
ется правомерность рассмотрения творческого наследия И. Гончара в парадигме транскультурности.  

Ключевые слова: транскультура, народное искусство, традиция, творчество, наука. 
 
Коваленко Наталія Павлівна, старший викладач Національної академії керівних кадрів культури і ми-

стецтв  
Спадщина Івана Гончара як транскультурний феномен 
Стаття присвячена обгрунтуванню вибору методології дослідження спадщини видатного діяча українсь-

кої культури І. Гончара. На основі вивчення творчої біографії майстра виявляються ознаки транскультурного в 
особистості І. Гончара, аналізується його життєва стратегія, на підставі чого стверджується правомірність розгля-
ду творчої спадщини І. Гончара в парадигмі транскультурного.  

Ключові слова: транскультура, народне мистецтво, традиція, творчість, наука. 
 
Kovalenko Natalia, Senior Lecturer, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
The heritage of Ivan Gonchar as a transcultural phenomenon 
Anticipating the analysis of the biography of the master overview will be given the existing concepts 

transculture, select its characteristic features. Thus, the concept of "transcultural" described in particular by the German 
philosopher Wolfgang Welsch, means allocation of interconnection and interdependence between them typologically 
similar cultures; he points out that the various ways of life does not end at national borders. Welsh offers a new definition 
of "culture", the main characteristic of which is transcultural. He contrasts this understanding of the classical concept of 
culture, formulated by the German philosopher Johann Gottfried Herder. "Gerderovskoe" the concept of culture is based 
on three axiomatic position. The first is that every culture has always regarded as a national culture, such that 
substantially differs from other national culture. Secondly, it is homogeneous. Any practices, behaviors and ways of 
thinking that exist within its borders, are invariant with certain minor variations. Third, the local culture in gerderovskoy 
concept is seen as separate from other monolithic unity, which can be described through the metaphor of the "sphere".  

Welsh, offering a new interpretation of the concept of "culture", introduces the metaphor of a "network". He 
believes that the modern world is a transcultural because is a "network" of cultures, interweaving various threads, which 
hardens to form a cultural "cocoon". "Cocoon", according to the Welsh, are not uniform. On the contrary, the author 
insists on the concept of neunifitsirovannosti, introducing the concept of the "new diversity". Considering the theory of 
Welsh, Russian researcher YY Gafarova, notes that "everyone" cocoon "is unique in its weave, but sometimes almost 
woven from the same yarns as the neighbor. These "pods" are not closed, have fuzzy, blurred boundaries and are able 
to break away from its own locus".  

As noted by JJ Gafarova, "ideas and terminology Welsh in recent years become more and more supporters. In 
this case, we are talking not only about the use of the concept of transcultural analysis of particular problems, but also 
the institutionalization of a new field of the humanities – "transculturality studies", ie to establish a research paradigm of 
modern culture in the paradigm of transcultural".  

Ukrainian researcher LS Gorbunova identifies the following signs of transculture "Transculture does not exist 
outside the boundaries of cultures. It exists in each of which the potential of the culture to be different. In order to arrive 
at an understanding of another culture, it is necessary, first of all, to go beyond the boundaries of their own culture ".  

An illustration of the idea that the heritage of Gonchar legitimately considered in the context of the concept of 
transculture, acts vivid episode from the biography of the master. In 1922, as a 11-year-old boy, he has created a model 
of a rural church, it worked to the smallest detail. I. Potter recreated detail the circumstances and the content of his work: 
"... sculpted church not only as an architectural object, but also adorned her in the middle: the iconostasis made and 
painted icons that adorn appropriate for this place. Sculpted priest and dressed in his vestments, and even of the bishop, 
who was not seen in the church. Sculpted people and on the places. Subconsciously, I played the role of an architect, 
builder, sculptor, painter, and was also an ethnographer, because it was necessary to mold people in the clothes worn in 
the village. At the Belfry crepe small bell. In short, everything was like in our village church. In such a creative work I put 
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a lot of energy and time, and so it was for me a very expensive". It is significant that even as a child, I. Potter 
demonstrates the ability of remote interpretation tradition understands it as the whole phenomenon.  

In this regard, recall and later statements wizard that his introduction to the religious art going through the ritual 
tradition. Experience of religious holidays for his whole life will be associated with the beauty of ritual singing, magnificent 
decoration of the church interior itp Material object – in this case, the layout of the church – emerges as a result of 
synthesis, binding of sacred art, understanding the importance of each of its component is reflected in the detailed 
design of the object, which is certainly indicative of the natural endowments of the boy, but, above all, points to his vision 
of culture as a process where participants are equal. This approach echoes the inherent Transculture state 
"outsidedness" (a term Bakhtin), which allows to reflect on their own culture, to go beyond its boundaries and make it the 
object of his rational knowledge. 

By Remark LS Gorbunova transculture – "is the realm of the metaphysical acts that constitute a free 
transcultural identity. It is necessary to learn transtsendentirovat on this home, nurturing, warm, home culture, put her 
reflection: what is it good or bad that you need to save, what can go further, and what can not, on what should be 
avoided, because it is not meets the requirements of our time".  

Features free transcultural identity undoubtedly characterize portrait I. Potter, highlighting its number of famous 
contemporaries. They are manifested in the ability to go beyond the defined culture, belonging to which was determined 
for him birth (folk culture), education (academic, realist tradition), the state ideology (the art of socialist realism). This trait 
was inherent in his nature, but as they grow older, personal formation of such mobility of consciousness becomes more 
awareness, supported by observations, reflections, civil position. So, who comes from a peasant family, who grew up in a 
village in Cherkasy region in the bosom of traditional folk art, he learns not to draw from folk artists and copy drawings by 
famous masters of book graphics, similar to creating original compositions. Copying graphics, the young artist not only 
honed skills, but also by analyzing the patterns of other authors, drew a lot of ideas for their works. Knowing the 
tendencies of development of the book charts the beginning of the 1920s, one could argue that in this way an aspiring 
artist partook not only to the Russian and Ukrainian art traditions, but also indirectly acquainted with the achievements of 
European art, have mastered by the time the experience of non-European cultures. 

Keywords: transculture, folk art, tradition, creation, science. 
 
Стремление осознать феномен Ивана Гончара (1911-1993) как творца, культурного и граждан-

ского деятеля подводит к его осмыслению в контексте идей транскультурности. Концепция транскуль-
туры является достаточно молодой, однако идеи, которые ее сформировали, позволяют описывать 
культурные явления прошлого с большей точностью, нежели это возможно в классической парадиг-
ме. Следует отметить, что уже при поверхностном приближении к осмыслению фактов жизни и твор-
чества И. Гончара исследователю открывается личность, неограниченная рамками одной культуры, 
нацеленная на всестороннее развитие способностей и воплощение задуманного. С рождения связан-
ный с украинской народной культурой, искусством, религией, обрядами и бытом И. Гончар получил 
светское академическое образование, благодаря своим способностям оказался в авангарде советс-
ких скульпторов-реалистов, сочетал творческую деятельность с работой по сбору и изучению сокро-
вищ народной культуры, внес неоценимый вклад в расширение аудитории ее ценителей и исследова-
телей. Присущая личности И. Гончара многогранность, на наш взгляд, базировалась на глубоком 
чувстве целостности различных составляющих культуры, что способствовало сознательному творче-
ству в формах этой целостности [6, 100]. Такое самоощущение отвечает современным определениям 
сущности транскультуры и требует детального анализа, направленного на выработку соответствую-
щей методологии исследования наследия мастера. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что наследие Ивана Гончара не полу-
чило комплексного освещения. Приоритетной областью научных изысканий является его деятель-
ность как собирателя и коллекционера предметов народного искусства, составивших ядро коллекции 
Центра народной культуры им. И. Гончара. Опубликованы дневники и воспоминания мастера, воспо-
минания современников о нем, что, в значительной степени позволяет реконструировать историко-
культурный контекст жизненного и творческого пути И. Гончара, точнее представить масштабы его 
личности [2, 3]. Однако практически неосмысленным остается его наследие как скульптора, живопис-
ца, графика, что, на беглый взгляд, объясняется неактуальностью его работ: скульптур, выдержанных 
в реалистической стилистике, живописи, носящей экспериментальный характер и "затерявшейся" в 
силу своей немногочисленности в ряду других свершений мастера. Между тем, такое забвение бога-
тейшего творческого наследия представляется губительным прежде всего для современной украинс-
кой культуры. Поэтому поиск и применение новой методологии исследования, проблемный подход 
позволит ввести в поле научного осмысления неизученные стороны наследия И. Гончара. 

Цель данной публикации – выявить признаки транскультурности в личности Ивана Гонсара на 
основе анализа его творческой биографии, реконструируемой преимущественно с помощью дневни-
ков и воспоминаний мастера. Понимание личностных особенностей, определивших его жизненный 
путь, позволит более аргументировано избрать методологию работы с его наследием.  

Предваряя анализ творческой биографии мастера, обзорно рассмотрим существующие кон-
цепции транскультуры, выделим ее характерные черты. Итак, концепт "транскультурности", описан-
ный в частности, немецким философом Вольфганом Вельшем, подразумевает выделение взаимос-
вязи и взаимозависимости типологически похожих между собою культур; он указывает на то, что 
различные способы жизни не заканчиваются на национальных границах [1, 36]. Вельш предлагает 
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новое определение понятия "культура", главной характеристикой которой является транскультур-
ность. Он противопоставляет такое понимание классическому представлению о культуре, сформули-
рованному немецким философом Иоганном Готфридом Гердером. "Гердеровское" понятие культуры 
опирается на три аксиоматических положения. Первое состоит в том, что каждая культура рассмат-
ривается всегда как культура национальная, такая, что существенно отличается от другой национа-
льной культуры. Во-вторых, она гомогенна. Любые практики, формы поведения и способы мышления, 
которые существуют в ее границах, представляют собой определенный инвариант с незначительны-
ми вариациями. В-третьих, локальная культура в гердеровской концепции рассматривается как отде-
ленное от других монолитное единство, которое может быть описано через метафору "сферы" [1, 35].  

Вельш, предлагая новое толкование понятия "культура", вводит метафору "сети". Он полагает, 
что современный мир является транскультурным, т.к. представляет собой "сеть" культур, переплетение 
разнообразных нитей, которые, уплотняясь, образуют культурный "кокон". "Коконы", согласно Вельшу, 
не являются однообразными. Напротив, автор концепции настаивает на их неунифицированности, вво-
дя понятие "новой разнородности" [1, 36]. Рассматривая теорию Вельша, российская исследовательни-
ца Ю.Ю. Гафарова, отмечает, что "каждый "кокон" уникален в своих переплетениях, но соткан иногда 
практически из тех же нитей, что и соседний. Подобные "коконы" незамкнуты, имеют нечеткие, размы-
тые границы и способны оторваться от собственного локуса" [1, 36]. 

Как отмечает Ю.Ю. Гафарова, "идеи и терминология Вельша в последние годы приобретают 
все большее количество сторонников. При этом речь идет уже не только об использовании понятия 
транскультурности для анализа частных проблем, но и об институализации новой области гуманита-
рного знания – "transculturality studies", т.е. о создании парадигмы исследования современной культу-
ры в парадигме транскультурности" [1, 37]. 

Украинский исследователь Л.С. Горбунова выделяет следующие признаки транскультуры: 
"Транскультура не существует вне границ культур. Она существует в каждой из них как потенциал 
культуры быть другой. Для того, чтобы прийти к пониманию другой культуры, необходимо, прежде 
всего, выйти за границы собственной культуры" [3, 12]. 

Иллюстрацией мысли о том, что наследие И. Гончара правомерно рассматривать в контексте 
концепции транскультуры, выступает яркий эпизод из биографии мастера. В 1922 г., будучи 11-
летним мальчиком, он создал макет сельской церкви, проработав его до мельчайших деталей. И. 
Гончар подробно воссоздал обстоятельства и содержание своей работы: "…лепил церковь не только 
как архитектурный объект, но и украшал её в середине: делал иконостас и рисовал иконки, которыми 
украшал соответствующие для этого места. Лепил священника и одевал его в церковное облачение, 
а то и самого епископа, которого не раз видел в церкви. Лепил людей и расставлял на свои места. 
Подсознательно я исполнял роль архитектора, строителя, скульптора, живописца, а также был этног-
рафом, потому что надо было лепить людей в той одежде, которую носили в селе. На звоннице кре-
пил маленький колокол. Словом, всё было так, как в нашей сельской церкви. В такую творческую ра-
боту я вкладывал много энергии и времени, а поэтому она была для меня очень дорогой" [2, 58]. 
Показательно, что еще будучи ребенком, И. Гончар демонстрирует способность дистанционного ос-
мысления традиции, понимает ее как целостное явление.  

В связи с этим вспоминаются и более поздние высказывания мастера о том, что его приобще-
ние к религиозному искусству происходило через обрядовую традицию. Переживание церковных пра-
здников для него на всю жизнь будет связано с красотой ритуального пения, пышным убранством це-
рковного интерьера и.т.п. Материальный объект – в данном случае макет церкви – выступает как 
результат синтеза, обязательного для сакрального искусства, понимание важности каждой его соста-
вляющей отразилось в детальной проработке объекта, что, безусловно, свидетельствует о природной 
одаренности мальчика, но, прежде всего, указывает на его видение культуры как процесса, участники 
которого равнозначны. Такой подход перекликается с присущим транскультуре состоянием "вненахо-
димости" (термин М.М. Бахтина), которое позволяет рефлексировать над собственной культурой, вы-
ходить за ее границы и делать ее предметом своего рационального познания [3, 12].  

По замечанию Л.С. Горбуновой, транскультура – "это царство таких метафизических актов, ко-
торые конституируют свободную транскультурную личность. Необходимо научится трансцендентиро-
вать над этой родной, питающей, уютной, домашней культурой, подвергнуть ее рефлексии: что в ней 
хорошего, что плохого, что необходимо сохранить, с чем можно дальше идти, а с чем нельзя, от чего 
следует отказаться, потому что это не отвечает требованиям современности" [3, 12].  

Черты свободной транскультурной личности, несомненно, характеризуют портрет И. Гончара, 
выделяя его из числа славных современников. Они проявились в умении выходить за рамки, задан-
ные культурой, принадлежность к которой определялась для него рождением (народная культура), 
образованием (академическая, реалистическая традиция), государственной идеологией (искусство 
соцреализма). Эта черта была присуща его натуре, но по мере взросления, личностного становления 
такая подвижность сознания приобретает большую осознанность, подкрепляется наблюдениями, размыш-
лениями, гражданской позицией. Так, выходец из простой крестьянской семьи, выросший в селе на Чер-
кащине в лоне традиционного народного искусства, он учится рисовать не у народных художников, а ко-
пирует рисунки известных мастеров книжной графики, по аналогии создавая авторские композиции. 
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Копируя графику, юный художник не только оттачивал мастерство, но и, анализируя рисунки других авто-
ров, черпал множество идей, для своих произведений. Зная тенденции развития книжной графики начала 
1920-х годов, можно утверждать, что таким путем начинающий художник приобщался не только к российс-
кой и украинской художественной традиции, но и опосредованно знакомился с достижениями европейско-
го искусства, освоившему к тому моменту опыт неевропейских культур.  

Сознательное стремление к расширению кругозора, чувственно-эмоционального опыта опре-
деляло и дальнейшую жизненную стратегию мастера. Преодолевая глубокую привязанность к родно-
му краю – его природе и культуре – И. Гончар едет в столицу, живет активной творческой жизнью, 
обучаясь не только в профильных учебных заведениях, но и посещая выставки, спектакли, общаясь с 
творческой элитой своего времени. Природный дар и добросовестное отношение к делу позволили 
ему довольно быстро заявить о себе, как о скульпторе союзного масштаба, что не помешало с при-
сущим его натуре рвением заняться собирательством и изучением народной культуры. Однако важно 
подчеркнуть, что и этому повороту жизненного пути мастера предшествовали наблюдения, потрясения, 
вызванные осознанием стремительного исчезновения народной традиции в искусстве, вымиранием 
народных промыслов, обусловленным стремительной урбанизацией, развитием промышленности.  

Любовь к народному искусству, глубинное ощущение корней, национальной основы любого 
творческого поиска определили его дальнейшую жизнь, наполненную этнографическими экспедиция-
ми по всем регионам Украины, в которых он выступал как автор проекта, искусствовед, художник, 
ученый-этнограф в одном лице. Однако здесь, помимо универсализма личности, внимание привлека-
ет признак транскультурного подхода к определению жизненной стратегии. В годы коммунистического 
режима, когда "народное искусство исчезло из музейных экспозиций как "антисоветское" явление, ко-
торое препятствовало внедрению политики "слития наций в единую историческую общность", Иван 
Гончар начинает в буквальном смысле спасать народное искусство от уничтожения. Исследователь 
И. Пошивайло отмечает, что после Второй мировой войны "шедевры народного искусства оказались 
вне закона – и в лучшем случае – хранились где-то глубоко в музейных фондах, но чаще просто унич-
тожались – когда сознательно, когда и бездумно" [5, 70]. В бесконечно заидеологизированных экспо-
зициях царствовал "советский соцреализм". Казалось бы, талантливый и востребованный скульптор 
мог благополучно существовать в заданных условиях, но Гончар руководствовался иными мотивами, 
мыслил шире, осознано пребывал в пространстве культуры.  

Понимание причин умирания мира, в котором И. Гончару посчастливилось родиться, стрем-
ление "протянуть" нить преемственности от уходящей культуры к современности ради ее же сохране-
ния стали причиной титанической работы мастера. Его собирательская и научная деятельность была 
продиктована осознанием неизбежной трансформации действительности, готовностью пройти сквозь 
эти процессы, сохранив этническое ядро как фундаментальную, животворящую основу культуры. 

Понимание того, что предметы народного искусства мертвы вне традиции, их породившей, 
И. Гончар предложил и развивал новую концепцию музея. Его дом-музей был не только открыт для 
всех желающих, хозяин привлекал посетителей к активному освоению увиденного: предлагал приме-
рять народный костюм, разрешал играть на музыкальных инструментах, предоставлял возможность 
использовать народные костюмы в проведении национальных праздников. С целью вовлечения посе-
тителей в пространство народной культуры, в стремлении пробудить живой интерес к ней, И. Гончар 
разрешал рассматривать, брать в руки сорочки, рушники, пользоваться редкими экземплярами пер-
вопечатных книг, что сделало его уникальным центром украинской культуры.  

Новаторство в организации работы дома-музея, который по своей сути являлся центром народ-
ной культуры, было продиктовано мыслью о том, что традиция жива, когда она востребована, одушев-
лена, когда есть люди, обращенные к ней как к источнику жизненной силы, готовые ей служить. Опыт 
полноценного проживания в народной культуре (детство и отрочество), всестороннее изучение, освое-
ние светской культуры, напряженная творческая жизнь способствовали сложению особого мировоспри-
ятия И. Гончара. Думается, что именно ощущение своего времени как состояния транскультуры (термин 
появился позднее) позволило ему путем методологии, мотивирующей интерес к народной культуре, 
соединить в своем детище прошлое и настоящее, народные традиции и современность. 

Таким образом, творческий путь Ивана Гончара, личность которого формировалась в сложный 
период смены культур, социальных трансформаций и войн, изобилует поворотами и решениями, позво-
ляющими видеть в них признаки транскультуры. Поэтому выработка методологии исследования наследия 
мастера должна проводиться в парадигме транскультурности, что представляется более продуктивным, 
нежели рассмотрение с позиций классических представлений о культуре. Ключевые позиции, определя-
ющие исследовательский подход, состоят в следующем: рассмотрение наследия в историко-культурном 
контексте с выявлением взаимосвязей между отдельными элементами, его составляющими.  
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THE NATURE AND THE EXPRESSIONAL CHARACTERISTICS  
OF SPECTACULAR IN ENTERTAINMENT 

 
This article observes the traditional nature of entertainment in the culture as a nation’s inner determined 

mechanism of worldview and self expression, one of the dominants of the nation’s consciousness that represent a certain 
national culture as an integral part of the entertainment modulus within the global cultural and informational space. 

This approach foregrounds the individual’s potential for progress, realization of creative interests and needs, 
social adaptation, professional identification and personal growth. The show perception mechanism supposes more 
colorful and diversified perception of the world, with the participant consciously mastering new life situations, though 
virtual but nevertheless suggesting new behavior stereotypes.  

Keywords: culture, national culture, art, entertainment, entertaining, worldview, self-expression, national 
consciousness, folk humour tradition, television. 
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Природа зрелищности и особенности ее выражения 
В статье рассматривается традиционная природа зрелищности в культуре как внутренне детерминиро-

ванный механизм мировосприятия и самовыражения каждого народа, одна из доминант национального созна-
ния, представляющего определенную национальную культуру как развлекательный модуль в мировом культур-
но-информационном пространстве. 
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самовыражение, национальное сознание, майданно-смеховая традиция. 

 
Набокова Ганна Вікторівна, аспірантка Київського національного університету культури та мис-

тецтв  
Природа видовищності та особливості її вираження 
У статті розглядається традиційна природа видовищності в культурі як внутрішній детермінований меха-

нізм світосприйняття та самовираженні кожного народу, одна з домінант національної свідомості, яка представ-
ляє певну національну культуру як розважальний модуль у світовому культурно-інформаційному просторі. 

Ключові слова: мистецтво, національна культура, видовищність, розважальність, світосприйняття, само-
вираження, національна свідомість, майданно-схематична традиція. 

 
The phenomenon of world culture is rooted deeply in the history of entertainment. The spontaneous 

combination of material and spiritual factors in life of pre-historic society became determinant for germination 
of culture as a syncretic fact naturally binding human emotions, will and intellect with environment. The 
formation of primal entertainment stereotypes was significantly affected by the birth and development of 
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language, as well as emergence of primitive art. Pre-historic hunters drew a picture of the animal they were 
going to hunt to perform a ritual dance around it – imitating the actions of the hunter on the track of the prey. 
Another type of this magic dance is known: in latter the dancers wore masks, stylized images of the animals 
the tribe hunted, copying the prey’s appearance and actions.  

The ancient Greeks and Romans initiated organized show forms: theatrical play, sport competitions, 
performances given by strong and deft on circus arenas and hippodromes, etc. For example, the chariot 
races within ancient Greek Olympic Games were the most popular with viewers, bearing ultimate danger. 
Shows as a part of Roman culture were meant to distract the citizens from problems and failures in social 
life. The motto "Panem et circenses" ("Bread and circuses") describes the superficial means of appeasement 
in Roman public life.  

Each of historically specific show type organically fills in definite social culture situation, being in the 
viewers’ demand by satisfying the need of the period and the public. The Roman viewer admired gladiator 
fights; the Renaissance audience took delight in public executions, while striptease show met the simple 
taste of early XX century. The modern mass culture is likewise based on low-end folk genres – a certain kind 
of Nativity play component. For instance, the technogenic erotic media entertainment is equivalent to various 
peoples’ youth flirt stereotypes, such as Ukrainian "vechornytsa". The cosmic, travesty and puppet travesty 
genres are rooted in Roman "saturnalias" and medieval carnival humor cultures. The musical, culinary and 
even sport TV shows are in fact "colored" invariants of traditional nundinal amusements.  

The phenomenon of entertainment in modern culture has been of an interest both to Ukrainian and 
foreign authors. To the study "The nature of the show" by an Italian philosopher, aesthete and philosophy 
historian Antonio Banfi is immanent the unity of expressiveness and aesthetisized integration of audience [1]. 
According to the judgment of Alexander Konnikov, the entertainment essence of the stage is based on 
cultivation of unusual impressions, excitement and gamesome psychological atmosphere [10, 37]. 

In her doctoral thesis the Ukrainian theatre researcher Natalia Chechel observed the stylistic 
discourse of the Ukrainian entertainment culture as a certain kind of a sign system dedicated to the creative 
transformation of a person and a the world by the means of the national theatre in its historical and cultural 
evolution. 

While analyzing the genesis of entertainment the Russian scholar Suren Shahumyan emphasizes 
the fact that each of its components faces the consciousness of the viewer, answering the needs of 
productive imagination. The stimulus system addressed towards the viewer consists of the spoken word, 
versatility of gesture, subject environment, numerous dynamic and mechanic effects [17]. 

The doctoral thesis by the Ukrainian researcher Larisa Naumova constitutes a valuable philosophical 
analysis of the cultural historical evolution of entertainment as a specific culture phenomenon. The author 
functionally distinguishes a row of show groups: ritual-mythological shows; the celebration as historically 
determined syncretisized cultural form; technical screen show as well as show in modern cultural processes [14].  

Despite numerous art criticism and culturological researches on the history and modern development 
of entertainment phenomenon, the scientific problem remains of interest, as will be observed in this article. 

The further eclectic interpretation of the word "entertainment" in various cultural and linguistic 
traditions actualizes its qualification as a notion. The dictionary of the Ukrainian language suggests a few 
interpretation of the lexeme "entertainment":  

1) something that rejoices, entertains a person; 2) something that comforts, soothes a person in 
misery and grief [5, 621]. The notion "entertainment" has been used in Ukranian since XVIII century as a 
derivation carbon copy from French (Fr. distraire – "detach, distract"), in its turn deriving from Latin distrahere 
– "abduce, avert" [13, 134]. 

We believe that the ancient Roman interpretation of show is closer to the modern interpretation of 
media entertainment, the product of the latest means of mass communications, indeed, everything 
demonstrated at the Roman Coliseum (mythological stories, songs, dances, completion games, parties, set-
toes and acts of public vice) astounded, disturbed and, at the same time, attracted just as much as the 
modern ambivalent media product. Nevertheless, both ancient and modern actions can be justly called an 
impressive show.  

The modern mass entertainment is capable of implementing a psychological compensation on 
several levels: on psycho-physiological – by providing a basic necessary relaxation; on individual 
psychological – by compensating the deficiency of certain emotions and information; on social psychological 
and ideological – by inculcating evaluative bearing the person needs for self-affirmation as a personality and 
as a society member. 

The emotional space of a modern person is marked out by diverse, somewhat polar experiences. 
Excessive consumption of entertainment means with their ability to level polar emotional states can have 
negative influence on the institutional structure of society. At the same time, rich in content and meaning, 
ideologically and psychologically staged, mass entertainment triggers the moral and practical activity of 
society, actualizing its life meaning values.  

Since ancient times celebrations and rituals reveal people’s love of freedom and the values of its 
humor culture. The phenomenon of carnival – a special kind of celebration with its parades and dramatized 
games – is among the most significant to refer to. Carnival as an imagery type and a valued component of 
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medieval renaissance culture is an object of deep study by Mikhail Bakhtin (1895-1975), a prominent 
Russian philosopher, literature critic and culture theoretician.  

A certain kind of erotic amusements during the year can be found in every nation’s practice. Such 
are, for instance, the Ukrainian traditional "verochnytsas". These parties took place in patriarchal village after 
the autumn harvest and wedding season on the eve of Great Lent. Vechornytsas were a kind of club for 
village youth in Ukraine, where young people had fun, met each other to eventually get married. More often 
than not they turned into a bacchanal feasts, booze, "debauchery, defilement of young women, illegitimate 
conceiving children" [4, 177]. As states the historian Mykhailo Hrushevsky, "the custom of boys and girls 
sleeping together at vechornytsas leaves no doubt it was once a very free paring of unmarried youth. This is 
a fact" [8, 284]. Such efforts to find a pair for the future marital relations were made on St. Andrew's Day and 
St. Catherine's Day, during Green week and Kupala orgies. 

The synthesis of Christianized and pagan culture elements objectified in the functioning of Ukrainian 
school and folk mysterial theatre with the space centre at the city (or village) square. The dramatic 
entertainment culture of Ukraine gradually evolved from noble and monastic type to peasant and busker 
type, then to urban and eventually to castle type – with the centre at a gentle family estate. 

The clerical and laical theatre types, united by sacral symbolism of ritual acts, Greek-Roman and Slavic 
play traditions, transform into the square folk mysterial theatre, single elements of it (den and farce) lasted, though 
modified, till early XX century [3]. Also the mask, borrowed from carnival tradition, ("Old man", "Old woman", 
"Priest", "Death", "Goat", etc.) served theatrically in the Ukrainian folk mysterial theatre the same way as in Italian 
folk comedy (commedia dell'arte), accentuating rather typical and social images, than individual ones. 

As proved argumentatively by modern culture historians, the "entertainment zone" of ancient human 
communities was geographically placed between the cult centre and so called residential zone of the locality, 
designed for housing and utility buildings. Naturally, it was a place on the outskirts or on the river bank. 

It was mainly round dances that took place here – mass folk youth activities where strings of 
participants walked in circles singing, making moves defined by dramatized symbolic act. In their turn, 
representatives of ruling society classes, organized immanent entertainment activities. Such was, for 
instance, the banquet – a ceremonial (or official) dinner, breakfast or supper given in honor of a respectful 
person or a certain significant event. 

 An important phase in evolution of entertainment art was emergence and expansion of the cities. It 
is in the city that contrasts between work and pastime, group and personality, freedom and constraint came 
out dramatically. Compared to rather monotonous, poor of impressions country life the city environment 
became a kind of physiological compensation mechanism accompanied with the myth of "eternal feast", 
permanent entertainment.  

We believe the opinion of a modern Russian culturologist Evgeniy Dukov on entertainment as a 
typical institution of modern industrial and post-industrial society to be entirely true. At that, as the author 
notes, it is not that entertainment didn’t exist in the past – it wasn’t accentuated as a material social and 
cultural value, distinguished as a special sphere of cultural process [6]. 

In the history of mankind entertainment was traditionally the name for such pastime activities that allow 
relaxing in civilized form, distancing from everyday worries. At that, in the process of rest a person improves his 
physiological condition while entertainment means are needed for relieving stresses and tiredness. 

As Walter Benjamin (1892-1940), a German philosopher and culture historian, stated, formation of 
civilized leisure contributed to emerging in different historic periods of theatres, restaurants, circuses, 
exhibition halls, sport clubs, cinema, etc [2]. Cinema, in particular, expands the scope of perception and 
eliminates distance, allowing for thorough analysis of reality similar to the work of psychoanalyst. However, in 
polemics with Kantian treatment of experience on the works by Baudelaire, the researcher comes to the 
conclusion of the "aura" experience of classical art transforming into a complex of the shock experiences of 
modern mankind.  

Mutually accelerating, the newest technical inventions and art researches determined the birth of 
mass entertainment industry. In the conditions of post-industrial civilization entertainment means of this sort 
relax social consciousness, cause weakening of traditional behavior regulators and leveling of aesthetic 
tastes, at the same time they contribute to emerging of standardized, low and hedonic amusements.  

The Dutch historian Johan Huizinga expressed concern on entertainment phenomenon being used 
more and more for political manipulation purposes [9]. Entertainment, despite its game nature, has 
transformed into a sort of product, commercial prestigious service, delivered in averaging, non-individual 
wrapping, with orientation towards mercantile playboy needs. 

Replacing "puerilism" (careless, childish attitude), which is aside product of the European decadence, 
comes so called "pastime civilization" (Jean Fourastié), with dozens of billion dollars invested into. 
Specialized institutions train numerous showmen, producers and variety artists.  

It is only with radical ideological and cultural reorientation that modern entertainment industry will 
satisfy mass consumer’s growing moral and aesthetic needs, contribute to their moral regeneration as active 
and creative people within social life.  

The organization structured entertainment industry includes institutions with pronounced cultural 
relaxation format: circuses, amusement parks, game zones, zoos, etc. The cultural amusement needs of 

Мистецтвознавство  Набокова Г. В. 



Вісник НАКККіМ № 3’2014  ISSN 2226-3209 

 217

people are also answered with the help of various show institutions: stationary and mobile theatres, cinemas, 
concert companies and troupes. Sport show institutions, such as sports halls and clubs, swimming pools, 
skate rings, etc, are also justly related to entertainment means. Attending of exhibitions, museums and 
libraries are also often accompanied by concerts and show act. For instance, plays by the Kyiv Dramatic 
Theatre at Podol are periodically staged in the building of the National Museum of Medicine (art director and 
chief director Vitaly Malakhov). A series of classical music concerts has recently started to take place there 
also (organized and conducted by O. Shevchenko). An important component of the modern entertainment 
industry is the activity of state and private enterprises in local and vacation tourism sphere.  

While intentionally perceiving a show (a ritual, a theatrical act, a movie, a military parade or a concert 
show), a person is physiologically carried over into a virtual world, brighter in colors and more diverse in 
content that the real one. As a result, the person is naturally drawn towards a wider spectrum of social 
values, form by the models suggested by society. Each immediate participant of a show borrows certain 
behavior patterns for it, observing life ideals and stereotypes, consciously masters new life situations. At the 
same time he learns specific social roles necessary for personality formation and successful functioning 
within society.  

During the process of show perception formation or transformation of a person’s value orientation, as 
well as social culture and even professional orientation takes place.  

Entertainment in modern culture is not a trivial individual activity but a special cultural code and 
metaphoric language mass culture speaks today, so it demands proper studying. Today, people cannot be 
educated in an old way; they need to be entertained first. The ideal modes of entertainment along with 
product samples and advertising are carried from TV screens into reality. The research of entertainment as a 
social communication mechanism actualizes this problem as a perspective field for collaboration of scholars 
and practical experts [18, 113]. 

As an essential feature of modern entertainment culture characteristics a Russian art critic Cyril 
Razlogov stresses its democratic nature: you don’t have to be an educated person to enjoy it since it addresses 
rather emotions of the person’s sensual sphere than his mind [16]. Modern entertainment culture is oriented 
towards mass, multiethnic and multiage audience consolidated by unified emotional reaction to what they see 
and perceive. However the specified sphere of inner culture is mostly attractive for children and teens due to 
dominative instinctive perception in conditions of unstable individual mind and art aesthetic taste.  

The most popular chronotypes of folk humor tradition are travesty and covert travesty TV shows, 
such as "KVN" ("Club of merry and quick-witted"), "Gorodok" ("Small town"), "Gentlemen show", "Kamera 
smeha" ("Humor Camera"), "Skrytaya kamera" ("Candid camera"), "Sam sebe rezhiser" ("I’m my own 
director"), "Prosnis I poy" (Wake up and sing"), etc. They attract the mass viewer by theatricalization of social 
life, impersonation art and puppet culture.  

The success of "Kamera smeha" and "Skrytaya kamera" TV shows is considerably determined by 
borrowing from folk humor culture to some extent adapted to fit modern reality. Imitation of traditional spring 
and summer orgies peeping rituals mixed with nowadays paparazzi journalism elements can be traced 
behind the screenplay of the shows. "Wherever you may be and whatever you may do non-special agents of 
"1+1" channel may be watching you", says the official web site announcement.  

An actor Andrey Danilko as Verka Serduchka character plays two roles at the same time: of a 
hypersexual woman and a train attendant, enriching carnival tradition in the style of Luigi Pirandello, one of 
the greatest authors of modern Italy who incarnated the idea of the masks people wear to escape oppressing 
reality ("Cosi è se vi pare", 1918, "La vita che ti diedi", 1923, "Vestire gli ignudi", 1922, and especially "Enrico 
IV", 1922). The comicality of Danilko’s characters behavior is defined by pungent satire of the modern 
Ukrainian social life.  

Like other "atavisms" of carnival humor and aesthetic communication culture, modern show-ized audience 
wants for, first of all, playful ironic-learned interpretation of seemingly simple things. The modern intellectual game 
shouldn’t be perceived as an incarnation of air-built pastime hedonism but rather as an essentially new level of art 
mastership that roots in "recollection, not incontinence" [12], reaching the depth of eternal values.  

Genre segmentation of show business as an integral part of modern entertainment industry is being 
speedily introduced in Ukrainian TV space. Particularly interesting is the talk show format – as primarily as 
dialogue, attractive with its fruitful polemic nature. The most valuable in this social culture phenomenon is the 
pursuit of a grain of truth, certain didactic point, common denominator as a result of opinion clash.  

The Ukrainian culturologist Mykola Nedopytansky accentuated and generalized some characteristics 
of the talk show phenomenon ethic and aesthetic perception:  

1. The attractiveness of talk show is primarily predefined by the effect of mass audience being 
engaged to discuss a topical problem. Following the show, the viewer subconsciously connects to the 
dialogue participants: "I could speak like that too", "No, I don’t agree with this idea". The studio audience 
creates and effect of virtual presence while the show is recorded, helping to erase the invisible barrier 
between the viewer and the participants. The invited volunteers go through politically correct casting with an 
aim of though-out seating of the guests and creating an engaged moral and psychological atmosphere. Also, 
the skills of directors and cameramen to catch the thoughtful and concentrated faces contribute to the 
viewer’s empathy.  
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2. Television talk show answers the audience need in communication, thus being of a great social 
value. It is obvious that within certain communicative culture environment it is not always possible to meet a 
interesting person to discuss a topical matter or to share our worries. Talk show allows us to do it, though 
virtually. Due to the high communicative properties of talk show public attention to the most important social 
and political problems as well as subjects of public mind is actualized. Talk show virtually replaces the 
notorious kitchen gossips of the Soviet era. Furthermore, the communicative nature of the genre contributes 
to farther democratization of society. While watching a television dispute, the viewer takes up the values of 
modern communicative culture, becomes freer in speaking out his thoughts. An understanding of consensus 
value and the need of new opportunity search arises in his mind.  

3. Quite often the authors of such shows add an artificial scandalous property, create "the absurd 
theatre" situation, which works to inculcate the viewer with the character features not to be proud of: 
cynicism, two-facedness, slyness, etc, leading to legalization and justification of those in social reality. 
Psychologists explain the popularity of scandalous talk show features by the audience sub-conscious 
ambition to act as a judge. At times the common viewer is pleased by taking the position of outside observer 
of a certain life collision. This may remind of a well-known everyday gossip or pastime chattering. However a 
stranger’s dramatic situation may make a person think about a specific life problem and correct his or her 
own behavior accordingly. Some television managers see it as the essence of the "TV with a human face" 
standard. Scandal in talk show is an ambiguous question, the answer depending on the moral and aesthetic 
culture level. [15].  

The success of television product, as Alexander Fedorov states, is largely predefined by the 
implementation of a row of manipulative instruments:  

"Mock vulgarity play";  
"Selection" (manipulation of facts);  
"Make-up" (a false decoration);  
"Projection" (an artificial transfer of qualities);  
"Perjury" (referring to false authorities);  
"Sticking labels" (groundless accusations or justifications).  
Moreover, the efficiency of the above depends, as the researcher observes, on the implementation 

complexity level. Fedorov points out three levels of that:  
– The psycho-physiological level covers the influence of TV entertainment means on the person’s 

emotions; 
– The social-psychological, or compensational, level contributes to the creation of wish-come-true 

illusions by identification of the real people and their characters in the show;  
–The informational level contributes to fast obtaining of information, including that of tabooed 

character;  
– Finally, the "aesthetic" level with pseudo-cuturalization of pathogen information can be concomitant 

in propagation of ultra sexuality, violence, naturalism, etc, recurrence [7, 81].  
The consumers of television production are not that different from their predecessors thousand years 

back. Modern show admirers living in conditions of technogenic civilization invariably desire fairytale happy 
ends blessed by traditions. That being said, the special success of televisual relaxation is predefined not by 
its genre and thematic qualities but by the mythological folklore background, programmed for "fairytale" 
worldview type in multivariate art interpretations that open a vast space for creative improvisation and art 
reality modeling. It is game that provides this opportunity. The representatives of pop culture understood that 
clearly. They’ve mastered the art of mixing the characteristics of environment in the "past-modern" 
dimensions. The new "rethought archaic" is programmed for the perception of modern people with archetype 
defined tastes (predictable positive mass consciousness reaction). We preserve the particular qualities (even 
concealed) of our inner world during the process of impersonation and game. The latter sort of "codes" our 
individual self, helping to realize who we actually are among the unexpectedly found "debris of the past": an 
archeologist, an aesthete or an indifferent consumer of certain information [11]. 

Thereby, the traditional nature of spectacular in culture is defined by vital needs of a human 
dominating, under the influence of regulated (social-psychological guidance) and non-regulated 
(environment) factors.  

As a result, the potential for the individual’s self-cultivation, realization of creative interests and 
needs, social adaptation, professional orientation and personal growth is built. This is why the phenomenon 
of spectacular in modern society is justly considered a determined mechanism of worldview and self-
expression of each nation, its proto-informational code and mental archetype, one of the dominants of the 
nation’s consciousness that represent a certain national culture as an integral part of the entertainment 
modulus within the global cultural and informational space. 
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Стаття присвячена проблемам вивчення "пріоритетності" в контексті сучасної музичної культури. Виходя-

чи з основних постулатів цього поняття у теоретичному та історичному музикознавстві, специфіка "пріоритетності" 
розглядається в сфері виконавства. Конкретизація запропонованого поняття відбувається на прикладі народно-
інструментального ансамблевого виконавського жанру. 
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Приоритетность народно-инструментального ансамблевого исполнительства. 
Статья посвящена проблемам изучения "приоритетности" в контексте современной музыкальной культу-

ры. Исходя из основных постулатов этого понятия в теоретическом и историческом музыкознании, специфика 
"приоритетности" рассматривается в сфере исполнительства. Конкретизация предлагаемого понятия проводится 
на примере народно-инструментального ансамблевого исполнительского жанра. 
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Priority of the folk instrumental ensemble performance 
The article is dedicated to the problem of priority in the context of modern musical culture. This term becomes 

widespread among spheres of theoretical and historical musicology. It is used as criteria of any scientific problem 
evaluation in relation to actuality, scientific novelty, theoretical and practical meaning, id est, purposefulness of research 
on the whole. The deepest definition of this term it is assumed to accept the one, proposed by I. Kotlyarevskiy. Based on 
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the main postulates of this definition, related to the theoretical and historical musicology, peculiarities of priority are 
considered in the area of art performance. Concretization of this term is demonstrated on the example of the folk 
instrumental performing genre. 

This choice is due to the fact that folk instruments are the ancient ones and retain its timbre semantic and ethno 
psychological specificity in regardless of genre and stylistic features of the repertoire. Noteworthy composers, performers 
and artistic director is that association of folk instruments ensemble composition helps to find unused resources of 
musically-artistic attainments. Therefore, at the present stage the ensemble performance acquires features of artistic and 
polylogical play. And this play moment, in turn, updates the resources of so-called instrumental theater. 

The relevance of mentioned research object – the folk instrumental ensemble performance – requires deeper 
consideration of the proposed topic in terms of the notion of "priority", the essence of which, in turn, determines the 
subject of study. The definition of "priority" relatively to performance genre and analysis under multi-level structure of this 
notion is the purpose of the research and makes scientific novelty of the problem. 

Because of the object change of evaluation from the "scientific problem" to "performing genre" occurs the 
necessity of specific correction of "priority" definition in terms of its logical structure, as a result, its proposed the following 
definition: Priority – it is a property of performing genre, which determined by the ratio of such components as relevance, 
novelty structure, creative perspective that collectively determine the purposefulness of this genre existing. Peculiarities 
of priority definition, concerning performing genre, have led to changes and explanation in its hierarchical structure. As a 
result, a "research institution" is transformed into "creative institution" (the extent of the necessity in creation of creative 
teams), "research team" – into the "creative team" (the availability of resources for future creative progress). The level 
called "single scientist" not only does not need the adjustment, but also does not make sense in the context of the topic. 
The first two levels left with appropriate specification of the characteristics of priority: "world level" (the development of 
forms of creative activity which is necessary for optimization of human existence); level of "state" (the interest of the 
development of a certain performing genre). 

In this context is proved the worthwhile and productive involvement into analytical and research terminology 
thesaurus the term "paradigm" in order to justify the dialectical relationship of theory and practice with regard to the 
research of the existing level of development and further perspectives of socio-cultural operation for the selected unit of 
research – folk instrumental ensemble performance as a phenomenon of music culture. Natural paradigmatic "duality" 
allowed to cover two axes, which are the main vectors of bayan-ensemble genre analysis. First of all, it considers a 
theoretical axe – a set of musicological concepts to study of this kind of performance that as a result led to talk about the 
existence of a kind of music-theoretical system of so-called "bayan-knowing." On another hand – this is an objective axe, 
which is like a fundament in drawing up a coherent picture of the objective properties and characteristics of bayan-
ensemble performance genre like the phenomenon of Ukrainian music culture. 

In the defined context, the involvement into analytically-terminological thesaurus the research of term 
"paradigm" appears purposefulness and productive in order to justify the dialectical relationship of theory and practice 
regarding to the study of the existing level of development and socio-cultural perspectives of further operation of the 
selected unit of research – folk instrumental ensemble performance as a phenomenon of musical culture. 

The analysis of folk instrumental ensemble performance has led to the regular conclusion that the availability of 
resources for the further development of the creative team makes its relevance to organizational activity of creative or 
educational institution. This institution provides the productivity of team work and in such way solves current problems of 
music art and culture at the level of municipal needs. Every state, through strengthening its spiritual potential, creates 
and maintains an eidetic in the worldwide scale. 

Keywords: priority, performance, folk instruments, ensemble. 
 
Як визначають науковці і як підтверджує практика, виконавство є не просто музикуванням, не 

тільки певною формою музичної діяльності. Воно представляє собою унікальний феномен музичної 
культури. Крім того, не буде перебільшенням сказати, що в історичному контексті виконавство можна 
вважати своєрідним першоджерелом, першоосновою музичного мистецтва взагалі.  

Постійна увага до цього феномена, збільшення кількості наукових досліджень, присвячених 
йому, зумовлено ще такими аспектами. Перш за все виконавське мистецтво займає все більший прос-
тір в контексті музичної культури і набуває все більшого значення в просвітницькій справі. Не викликає 
заперечень теза, що саме виконання творів має бути одним з найбільш доступних форм ознайомлен-
ня з творчими здобутками композиторів. Більш того – безпосереднє сприйняття творів через їх вико-
нання стає певною інформаційною складовою для широкого кола слухачів незалежно від їхньої про-
фесійної підготовки. Нарешті, не можна не зазначити, що гра на музичних інструментах з давніх віків 
вважалася невід’ємною частиною культурного виховання індивіда. Цей перелік можна продовжувати, 
але вже очевидна актуальність звертання до цієї тематики. 

Сказане вище справедливе відносно виконавства на будь-якому інструменті або ансамблю ін-
струментів. Але в даній статті увага зосереджується на народно-інструментальному ансамблевому 
виконавстві. Це пояснюється такими моментами. Безумовно, народний інструментарій є одним з най-
стародавніших та зберігає свою тембрально-семантичну на етнопсихологічну специфіку незалежно 
від жанрово-стильових особливостей репертуару. 

Заслуговує на увагу композиторів, художніх керівників й виконавців те, що об’єднання народ-
них інструментів в ансамблевий склад сприяє пошукам невикористаних ресурсів музично-артистичних 
наробок. Саме тому на сучасному етапі ансамблеве виконання набуває рис художньо-полілогічної гри. 
А цей ігровий момент, в свою чергу, актуалізує ресурси так званого інструментального театру. 

Актуальність зазначеного об’єкта дослідження – народно-інструментального ансамблевого ви-
конавства – потребує більш глибинного розгляду запропонованої теми з точки зору поняття "пріорите-
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тність". Це поняття стало широко розповсюдженим в сферах теоретичного та історичного музикознав-
ства. Його використовують як критерій оцінювання будь-якого наукового дослідження з точки зору ак-
туальності, наукової новизни, теоретичного та практичного значення, тобто – доцільності дослідження 
взагалі. Найбільш глибоким за змістом вважається визначення цього поняття, яке запропонував І. А. 
Котляревський: "Пріоритетність – це властивість наукової проблеми, яка визначається через співвід-
ношення таких функціональних складових, як актуальність, наукова новизна, практичне значення, та 
обумовлює необхідність її розв’язання" [4, 32-33].  

Далі, на цій же сторінці, І. А. Котляревський пропонує ієрархічну структуру поняття "пріоритет-
ність". Вона будується за принципом співвідношення суб’єкта дослідження та відповідної характерис-
тики пріоритетності наукової проблеми Найбільш високий – це світовий рівень, який характеризується 
розробкою проблем, котрі мають значення для самого існування людства. Другий так званий 
"суб’єктний" рівень – держава. Його сутність виражається у зацікавленості в певному напрямку розви-
тку конкретної наукової галузі. Далі йдеться про наукову установу, для якої характерна першочерго-
вість розробки проблематики за відповідною специфікою саме цієї установи. Наступний "суб’єкт" – на-
уковий колектив. На цьому рівні здійснюється пошук тематики, яка має певний попит у замовника. І 
останній рівень, на котрому суб’єктом є окремий науковець: він крім виконання завдань, зумовлених 
посадою, демонструє захоплення тематикою за власним вибором. 

Як вже зазначалося, поняття "пріоритетність" частіше використовується як критерій оцінювання 
наукових проблем в контексті теоретичного та історичного музикознавства. Безумовно, що воно є певною 
універсалією та "працює" і в інших галузях науки і мистецтва. Тому й тему представленої статті – "Пріори-
тетність народно-інструментального ансамблевого виконавства" – розглянемо у відповідному напрямку. 

Безсумнівно, що перший рівень пріоритетності – світовий – досить проблематичний з точки зо-
ру характеристики даної теми тому що на ньому більш актуальними вважаються питання політики, 
економіки, екології, медицини тощо. Але при цьому ледве хто заперечить тому, що людство може іс-
нувати без культури, мистецтва, духовності. Саме цей ракурс безпосередньо пов’язує зазначену нау-
кову проблему (необхідності визначення критеріїв оцінювання певного виконавського жанру) з другим 
рівнем пріоритетності – держава. В культурі кожної держави є символи та знаки, які репрезентують 
його специфіку. Одним з таких символів-знаків є народний інструментарій з відповідним репертуаром. 
Природно, що представити його національну специфіку через інтонування неможливо без виконання 
народних та професійних творів представників національної композиторської школи.  

Кожний народ, кожна нація має особливий набір характерних інструментів, які самі по собі та в 
процесі виконання є "віддзеркаленням" етнографічної, етнологічної та етнопсихологічної специфіки. 

Вказана безсумнівна пріоритетність теми на рівні держави безпосередньо пов’язана і з її акту-
альністю в контексті діяльності наукової установи та наукового колективу. Свідомо поєднавши ці дві 
позиції, підкреслимо, що осередком наукових ідей є відповідні кафедри провідних вузів та наукових 
закладів Києва, Одеси, Львова, Харкова, Донецька тощо. Підтверджує цей факт збільшення кількості 
дисертаційних досліджень обох рівній, навчальних посібників, методичних розробок, авторських на-
вчальних курсів тощо.  

Останній рівень – окремий науковець – не потребує додаткових коментарів. Кожний, хто бе-
реться за розв’язання конкретної наукової проблеми, обирає тему відповідно своїй фаховій освіті, ви-
ду творчої діяльності – педагогічна, музикознавча, композиторська, виконавська.  

Отже, ми розглянули пріоритетність саме обраної теми, тобто в плані музикознавчого об-
ґрунтування її доцільності. Тепер проаналізуємо пріоритетність виконавства з конкретизацією віднос-
но народно-інструментального ансамблевого його різновиду. 

Виконавству як такому присвячено багато досліджень різної спрямованості: історико-
культурної, фахово-практичної, музикознавчої, методологічної, філософсько-естетичної, психологічної 
тощо. Коло питань широкого та вузького профілів настільки широке, що тільки огляд відповідної літе-
ратури може стати основою ґрунтовного бібліографічного довідника. Це вже засвідчує актуальність 
проблематики. Але в запропонованій статті наголошувалося на розумінні виконавства як феномену 
музичного мистецтва. З цієї точки зору доцільно звернутися до концепції Ю. Вахраньова, який розгля-
дає виконання музики з точки зору його поетики [1]. Наведемо окремі позиції цієї концепції, які стосу-
ються проблеми пріоритетності. Науковець наголошує, що виконавству притаманна особлива на-
тхненність вислову, одухотвореність, що одна здібна бути світлом духу [1, 5]. В зв’язку з цим 
виконавський процес є особою реальністю, яка існує та діє в системі певних координат духовного про-
стору виконавця та музики [1, 6]. З цього Вахраньов робить висновок, що виконавство – це не стільки 
"духовна діяльність", скільки "дійова духовність". Безпосереднім продовженням цієї думки є ствер-
дження, що обдарованість артиста проявляється в упорядкованій натхненності його виконання, а ду-
ховність музикування є змістом та вищим критерієм артистичної дії [1, 6]. В цілому, за концепцією Ю. 
Вахраньова, основні компоненти виконання – "музика – виконавець – інструмент" – утворюють цілісну 
систему, поза якою "дієвість духовності" не може реалізуватися і не виникає ефект переходу до кому-
нікативної системи "композитор – виконавець – твір". Так природно, що компоненти системи виконан-
ня призначені для "пробудження" ідеальної (духовної) сутності твору, а виконавець є репрезентантом 
особистісного та набутого духовного досвіду у системі "композитор – виконавець – слухач". 
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Підсумовуючи приведені концепційні міркування Ю. Вахраньова не буде перебільшенням ви-
значити виконавство не просто як феномен, а як духовний феномен музичного мистецтва. 

Якщо прийняти дану точку зору, то визначення поняття "пріоритетність", запропоноване І. А. 
Котляревським, потребує деякого коректування. Це пов’язано із зміною саме об’єкту оцінювання. 

Для цього спочатку розіб’ємо наведене вище визначення поняття "пріоритетність" на складові: 
властивість наукової проблеми, актуальність, наукова новизна, практичне значення, необхідність 
розв’язання проблеми. 

Очевидно, що в нашому випадку йдеться не про наукову проблему. Об’єкт оцінювання, крите-
рієм якого є пріоритетність, становиться властивість виконавського жанру. Така універсально-
абстрактна складова як "актуальність" безумовно залишається без змін. Наявність актуальності дійсно 
є необхідною, навіть, природною не тільки відносно до будь-якого явища, але й до будь-якої діяльнос-
ті взагалі, бо, в протилежному випадку, їх існування не має сенсу. 

Безумовно, складова "наукова новизна" потребує відповідної до об’єкта заміни. Щоб вирішити 
це питання необхідно з’ясувати, що саме характеризує виконавський жанр. Як відомо, існують сольний 
жанр, оркестровий, хоровий, камерно-вокальний, камерно-інструментальний. Очевидно, що останні 
два відносяться до ансамблевого музикування.Отже, визначальною характеристикою виконавського 
жанру є виконавський склад. Отже, замість наукової новизни пропонується складова "новизна складу". 

Коректування потребує і "практичне значення". Звернемо увагу, що при оцінюванні наукової 
проблеми не згадується "теоретичне значення". Це зрозуміло, тому що будь-якому науковому дослі-
дженню цей параметр притаманний природно і невід’ємно і, певною мірою, дублює "наукову новизну". 
Теж саме відноситься і до практичного значення у виконавстві. Цей параметр відносно наукової робо-
ти вказує на необхідність визначення можливостей подальшого використання результатів досліджен-
ня в практичному плані, наприклад – у педагогічній діяльності. Для виконавської творчості одним з 
найбільш важливих моментів є наявність ресурсів для подальшого розвитку. Тому складову "практич-
не значення" пропонуємо замінити на "творчу перспективу". 

Заключною складовою у визначенні І. А. Котляревського є "необхідність розв’язання". Тобто, якщо 
є наукова проблема – треба її вирішити. Щодо виконавства, то всі перераховані вище параметри характе-
ристики будь-якого виконавського жанру спрямовані на те, щоб довести "доцільність його існування".  

Відтак, в результаті проведеного коректування пропонується наступне визначення: Пріоритет-
ність – це властивість виконавського жанру, яка визначається через співвідношення таких складових 
як актуальність, новизна складу, творча перспектива, що, у сукупності, обумовлює доцільність існу-
вання цього жанру. 

Слід звернути увагу на саму проблему визначення "поняття" як такого: як сукупності "практич-
ного і духовного досвіду, який накопичується індивідуумом або суспільством у процесі комунікації з 
тим чи іншим явищем. Внаслідок цього виникає те, що можна назвати понятійною парадигмою. Суттє-
вою особливістю понятійної парадигми слід вважати її двоїстість, наявність двох парадигматичних 
осей: об’єктної та теоретичної. Це повністю відповідає сутності накопичення практичного й духовного 
досвіду" [3, 32].  

Очевидно, що наведені два визначення поняття "пріоритетність" являють собою безперечний 
приклад такої поняттєвої парадигми з притаманною їй іманентною двоїстістю: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Відтак, у визначенні поняття "пріоритетність" відбувається поступовий перехід від парадигми 

через її природну двоїстість до діалектичності. Діалектичність розуміння взаємодії, взаємопроникнен-
ня при відносній самостійності поняття "теорія" та "практика" в наукознавстві стало настільки пошире-

пріоритетність 

наукова проблема  парадигма поняття виконавський жанр

теоретична вісь  двоїстість об’єктна вісь

теорія  діалектичність практика 
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ним, що, навіть, набуло значення певної універсалії, яка знаходить своє підтвердження в будь-якій 
сфері музичного мистецтва. 

З’ясувавши особливості визначення пріоритетності відносно виконавського жанру необхідно 
внести певні зміни і пояснення в його ієрархічну структуру. Нагадаємо, що в концепції І. А. Котлярев-
ського ця структура складається з п’яти рівнів: світовий рівень, держава, наукова установа, науковий 
колектив, окремий науковець. Звертаючись до попередніх міркувань зазначимо і природність відповід-
них термінологічних коректив: "наукова установа" перетворюється на "творчу установу", "науковий ко-
лектив" − на "творчий колектив". Рівень "окремий науковець" не тільки не потребує коректив, але, як 
буде пояснюватись далі, взагалі не має сенсу в контексті даної теми. "Світовий рівень" та рівень "Дер-
жава" залишаються без змін. Стислу характеристику отриманої ієрархічної системи представимо у 
вигляді таблиці: 

 
№ п/п С у б’є к т Характеристика пріоритетності 

1 Світовий рівень Розвиток форм творчої діяльності, необхідних для оптимізації існу-
вання людства 

2 Держава Зацікавленість у певному напрямку розвитку конкретного виконавсь-
кого жанру 

3 Творча установа Ступінь необхідності у створенні творчих колективів 
4 Творчий колектив Наявність ресурсів для подальшого творчого прогресу 

 
Для того, щоб з’ясувати значення та рівень пріоритетності на світовому рівні необхідно знову 

повернутися до особливостей розуміння виконавства як не тільки форми творчої діяльності, але і, згі-
дно з вищезазначеним, як духовного феномена музичного мистецтва. 

Як відомо, становлення теоретичного та історичного музикознавства, розвиток і осмислення 
композиторської творчості нерозривно пов’язані з багатовіковою історією музично-виконавської прак-
тики. О. Лисенко наголошує: "Розвиток музичного виконавства мав безпосередній вплив на компози-
торську творчість, яка, в свою чергу, слугувала об’єктом теоретичних досліджень і сприяла станов-
ленню теоретичного музикознавства, що фіксувало досягнення музичної теорії. Без еволюційних 
процесів у виконавстві неможливо уявити картину розвитку власне музичного мистецтва, яке бере свій 
початок у глибині віків" − "… в родовому суспільстві Стародавнього світу й надходить до нас у леген-
дах і трактатах про перших професійних виконавців − Орфея, Есхіла, Піфагора та ін." [5, 162]. 

Наведемо ще один приклад визнання неперевершеного значення виконавства на цьому над-
загальному рівні: виконавці "…є не тільки "співучасниками" творчого процесу ніби "першоджерела" 
композиторського твору, але й охоронцями ейдетики… " [6, 117].  

Ці приклади є справедливими не тільки з точки зору авторської музики, але й відносно народ-
ної творчості, яка є одним з найстародавніших видів музикування незалежно від жанрового вибору. 
Тому, враховуючи багатовікову історію народно-інструментального виконавства, не буде перебіль-
шенням визнати його пріоритетність на світовому рівні як одну з актуальних форм творчої діяльності з 
точки зору оптимізації культурного і духовного буття людства. 

На рівні держави картина є досить прозорою та зрозумілою. Зацікавленість у розвитку певного 
виконавського жанру безпосередньо пов’язана з проблемами становлення та удосконалення національ-
ного культурно-музичного фонду. В такому контексті особливого значення набуває поширення народної 
творчості через різні виконавські жанри: хорові, сольні, ансамблеві тощо. Ціла галузь музикознавства 
присвячена саме народному інструментарію, теоретичним і практичним основам обробок, аранжування, 
оркестровці тощо. Нажаль, у зв’язку з демографічними і соціальними процесами величезні шари аутен-
тичної народної культури змінюють свою традиційну "архітипову" природу. Це відбувається завдяки ак-
тивізації і актуалізації трансформацій інструментарію взагалі та народно-інструментального й народно-
вокального виконавства внаслідок прогресуючої академізації і професіоналізації в цій сфері. Саме тому 
зберігання національних традицій і здобутків зумовлює пріоритетність народно-інструментального анса-
мблевого виконавства на державному рівні. Цей напрям у виконавській практиці знайшов безпосередній 
відгук в організаційній діяльності творчих установ (наприклад, філармоній, концертних залів та майдан-
чиків тощо). Не менш важливого значення ця тенденція набуває і в навчальних закладах всіє узагальне-
ної системи ШУВ: школа − училище − вуз. Створення відповідних творчих колективів останні декілька 
десятиліть стало основою організації концертної діяльності багатьох установ і є невід’ємною частиною 
творчих планів різних кафедр та відділень. 

Для того, щоб зрозуміти поширення інтересу до ансамблевого виконавства, необхідно спочат-
ку прояснити сутність цього явища. Загально відомим є усталене визначення ансамблю, яке приво-
диться в різних довідниках та енциклопедіях: від французького ensemble (разом) − група виконавців, 
виступають спільно. В залежності від кількості учасників розрізняють: дует, тріо (терцет), квартет, квін-
тет тощо. Характерною рисою ансамблю визначається узгодженість сумісного виконавства незалежно 
від однорідності чи змішаності його складу. 

Розглянемо поняття "ансамбль" у більш широкому значенні. Це викликано певною абстрактні-
стю цього поняття і його використанням, наприклад, в архітектурі, хореографії, відносно скульптурних 



Мистецтвознавство  Божко Т. О. 

 224 

композицій тощо. З цієї точки зору "ансамбль" можна визначити як сукупність однакових чи різних ком-
понентів, які утворюють єдине художньо-естетичне ціле. Уваги заслуговує своєрідна асоціація з філо-
софським поняттям "система": сукупність елементів в їх взаємодії та композиції. Досить очевидно, що 
така взаємодія і композиція в контексті ансамблевого виконавства проявляється саме в узгодженості 
діяльності членів творчого колективу.  

Пріоритетність народно-інструментального ансамблевого виконавства визначається, перш за 
все, через актуальність діяльності творчих колективів. Фахівців у цьому жанрі надзвичайно турбує 
проблема перспективи відродження та розвитку національних традицій, популяризація багатовікових 
надбань народної культури. "Найболючішою і найактуальнішою проблемою тут є, безумовно, відро-
дження і популяризація суто національного українського музичного інструментарію та традиційних 
форм музикування, бо з цим пов’язано виховання національної ментальності музичного мистецтва. 
Цілком природно, саме під цим гаслом проходить переоцінка художніх цінностей в жанрі народно-
інструментального музичного мистецтва, як і в цілому по культурі… " [2, 74].  

Все вище сказане підкреслює пріоритетність і перспективність діяльності народно-
інструментальних колективів ансамблевого жанру. Окремої уваги заслуговує проблема ресурсів пода-
льшого творчого прогресу таких колективів, що є необхідною передумовою їх існування і функціону-
вання в концертній сфері. В такому аспекті спостерігаються два основних напрямки: можливість екс-
периментування із складом ансамблю − кількість учасників, особливості поєднання різних інструментів 
(тобто перспективи та специфіка тембрального співвідношення) та вибір репертуару.  

Проблема репертуару стає провідною на сучасному етапі: поєднання перекладень класичної 
музики різних жанрів, аранжувань та виконання творів оригінального плану, обробок популярної, джа-
зової й народної музики тощо. Цей аспект набуває такого значення, що при наявності певної кількості 
спеціальної музикознавчої літератури обов’язково потребує окремого дослідження. Підкреслимо, що 
репертуарна специфіка багато в чому залежить від складу ансамблю. Крім того, обидва напрямки, які 
характеризують ресурси творчого колективу – варіювання складу та збагачення репертуару – нероз-
ривно пов’язані один з одним і взаємозумовлюють свої функції в контексті перспективності виконавсь-
кої діяльності того чи іншого творчого колективу. 

Проведений аналіз особливостей народно-інструментального ансамблевого виконавства при-
вів до закономірного висновку − можливість зворотного зв’язку між рівнями ієрархічної системи понят-
тя "пріоритетність". Наявність ресурсів для подальшого розвитку творчого колективу обумовлює його 
актуальність для організаційної діяльності творчої або навчальної установи. Така установа забезпечує 
продуктивність роботи колективу, тим само розв’язуючи актуальні проблеми музичного мистецтва і 
культури на рівні державних потреб. Кожна держава, зміцнюючи свій духовний потенціал утворює і 
зберігає певну ейдетику в світовому масштабі. 
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ЄВГЕН СТАНКОВИЧ.  

ПОЕМА-КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ ТА ОРКЕСТРУ: 
АВТОРСЬКІ ПРИЙОМИ ТЕМБРОВОЇ ДРАМАТУРГІЇ 

 
У статті вперше детально розглядається Поема-концерт для скрипки та оркестру видатного українського 

композитора сучасності Є. Станковича. Аналізуються образний ряд, композиційні закономірності, тематичні пере-
творення та авторські прийоми тембрової драматургії. 

Ключові слова: тембр, лейттема, поема, концерт, драматургія.  
 
Сиренко Евгения Игоревна, соискатель кафедры истории зарубежной музики Национальной музыка-

льной академии Украины им. П. Чайковского 
Евгений Станкович. Поэма-концерт для скрипки и оркестра: авторские приемы тембровой драматургии  
В статье впервые детально рассматривается Поэма-концерт для скрипки и оркестра выдающегося укра-

инского композитора современности Е. Станковича. Анализируются образный ряд, композиционные закономер-
ности, тематические преобразования и авторские приемы тембровой драматургии. 

Ключевые слова: тембр, лейттема, поэма, концерт, драматургия.  
 
Sirenko Yevheniya, postgraduate student, Chair of Foreign Music History, P.Tchaikovskyi National Musical 

Academy of Ukraine 
Poem-Concert for violin and orchestra: author’s methods of tone colors of dramatic line 
This article is dedicated to Yevhen Stankovych, a famous Ukrainian composer of modernity. Yevhen Stankovych 

was born in 1942 in Svaliava (Transcarpatian Region, Ukraine). His works are the recipients of several awards, among 
which is his Chamber Symphony № 3 that was selected by UNESCO’s World Tribune as one of 10 best works of 1985. The 
composer’s works have been performed in Canada, the U.S.A., Germany, France, Switzerland, Finland, Spain, China, the 
Filipines and Yugoslavia and his works have been recorded on Melodiya, Analekta, ASV and Naxos labels. 

In this article "The Poem-Concert for violin and orchestra" is viewed in details for the first time. The composition 
was written in 2004 and it was the year of it's premiere at Taras Shevchenko National Opera House of Ukraine, performed 
by Dmytro Tkachenko (violin) and Ukrainian National Symphony Orchestra conducted by Volodymyr Sirenko. This 
composition is remarkable for its very unusual and interesting instrumental team: Violino solo, Percussion (Timpani, 5 
Temple blocks, 4 Tom-toms, Campanelli, Tam-tam, Vibrafono, Marimba, Wind chimes, Piattosospeso, Gran cassa), Corno, 
Arpa and string orchestra. Violin is the voice of hero, striking with lyrical and dramatic content. Timpani is the voice of fate 
and Corn is the voice of truth that gives a lyrical and philosophical conclusion to the whole art composition and has a 
separate status in the dramatic art overall. Unusual combination of instruments in the Poem-Concert gives to performing 
ensemble its own structure and detects solo instruments in addition to Timpani and Corn, a basic violin solo. Timpani has 
significant melodiousness and Corn appears only at the end of the composition carrying out fundamentally new musical 
material. So, we can say that this composition’s music idea is mainly built by certain tone colors combinations, contrasts of 
tone colors, matching tone colors and because of content given to these tone colors by author. That is to say the connection 
of scenario development with tone colors changes and tone colors combinations is particularly prominent.  

At the heart of the dramatic composition development arises a conflict that is presented in details in the 
beginning and is a genetic feature of all is the composition’s tone colors. This is a conflict of timpani and violin, rhythmic 
conflict within the theme, conflict of manner of execution of material – solo and orchestra, genre and intonation conflict – 
recitation and arioso. Overall figurative and emotional composition development is directed from the imperative 
statement of the main theme to the gentle lyrical image of the final and relatively enlightened image of Coda.  

Violin compositions by Stankovych are characterized by a combination of various genres, overlay, intersection, 
etc. In this composition, author states in the title used basic genre models – Poem and Concert. Features of Poem are 
manifested primarily in the form of composition, its softened, imperceptible transitions between parts, lasting for a couple 
of measures. In other words, there is no formal, clear structure. And second unquestioning feature of Poem is the 
monothematic principle that is very convincing in this composition. Features of concert-like are determined primarily by 
the presence of violinist, the leading solo party and appropriate differentiation among orchestral groups.  

It can be declared that Stankovych is a modern tonal composer who uses within one composition different types 
and models of tonalities that agree with individual instruments and certain way: the more complex with simpler, the more 
modern with classic. Timpani themes and violin solo inherent complex tone colors of chromatic nature and horn theme is 
distinguished by a classic D-dur mode. 

Composition form may have several interpretations but the author himself defines the form as "chain", 
consisting of seven major episodes that are continuously connected. Also it is possible to interpret the first part as the 
sonata’s form. Composition’s themes are developed in two main directions: 1) modification of the main construction (the 
original topic); 2) the introduction of a new, contrasting thematic material. Also there are two main types of themes: 1) 
"laconic", 2) "singable" and composer integrally combines them in the Poem-Concerto where intro the theme of Timpani 
is basis. Its elements and rhythmic formulas are present in all episodes of composition. Using various means of 
intonation renewal, including polyphonic, they develop intensively. In the end of composition the main theme is 
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confronted by a completely different thematic model: light and lyrical theme with brightly evinced cantillation and 
"endlessness" of sound. We can distinguish three main thematic complexes of this composition: 1) the theme of Timpani 
– "the call of fate"; 2) the monologues of Violin – lyrical reflection; 3) the solo of Corn – "the voice of truth". 

So, the Poem-Concert for Violin and Orchestra by Y. Stancovych is a significant composition in modern 
Ukrainian violin and symphonic music. This opus encourages listener to focus on his own soul and deep inner feelings, 
it’s the art in which Yevhen Stankovych, the composer and philosopher is fluent in. 

Keywords: Color voice, The main theme, Poem, Concert, Dramatic line. 
 
Видатний український композитор сучасності Євген Станкович народився у 1942 році в місті 

Свалява. Величезний вклад, внесений композитором у національну та світову музичну культуру, має 
багато відзнак різних країн та рівнів. Наприклад, Камерна симфонія №3 увійшла в десятку найкращих 
творів світу, визнаних організації ЮНЕСКО (1985 р.). В статті ми розглядаємо Поему-концерт для 
скрипки та оркестру, яку було створено у 2004 році. Цього ж року відбулося прем’єрне виконання тво-
ру в Національній опері України за участю Дмитра Ткаченка (скрипка) та Національного заслуженого 
академічного симфонічного оркестру України під орудою диригента Володимира Сіренка. Це твір ви-
нятково високого художнього рівня та творчого вирішення.  

Поема-Концерт Є. Станковича вирізняється вельми цікавим виконавським складом: скрипка-
соло, велика ударна група (10 інструментів), валторна, арфа та струнний оркестр. Якби не присутність 
валторни та деяких неакадемічних ударних інструментів, можна було би говорити про типовий для 
сучасної музики камерний склад (наприклад, інструментальний склад, використаний Б.Бартоком в йо-
го знаменитому творі "Музика для струнних, ударних та челести").  

Ненормативне поєднання інструментів у Поемі-концерті призводить до індивідуалізованої вну-
трішньої структури виконавського ансамблю, а головне – до виявлення групи солюючих інструментів-
голосів, окрім основної скрипки-соло. Так, великий струнний оркестр відтіняє скрипку-соло, а велика 
група ударних інструментів містить однозначного соліста – литаври, причому обидва названі інстру-
менти-солісти органічно "проростають" із власного темброво-спорідненого середовища. Ряд солістів 
доповнює валторна, яка не підкріплена в оркестрі тембрально і тому має дещо відокремлене поло-
ження. Отже, окрім "закономірного" для концертного жанру соліста, скрипки, в середині складу оркест-
ру постають іще два умовні солісти – литаври, із суттєвою, як для цього інструменту, мелодизацією 
партії, та валторна, яка з’являється лише наприкінці твору із проведенням принципово нового музич-
ного матеріалу. Це досить рідкісне явище в музичній драматургії (згадується Симфонія №2 для струн-
них і труби аd libitum А.Онеггера, в якій труба з’являється тільки в коді і виконує аналогічну функцію). 
Крім того, в Поемі-концерті наявні ще й умовні тембри-"дублери" або своєрідні тембри-"двійники" 
скрипки і литавр – віолончель і віброфон. Отже, відбувається дуже тонка темброва деталізація навіть 
всередині окремих інструментальних груп, що є показовим для сучасної музики. 

В основі розвитку образної драматургії постає конфліктність, що детально представлена вже у 
Вступі і згодом перетворюється на генетичну рису всього твору. Це й тембровий конфлікт литавр і 
скрипки, і ритмічний конфлікт всередині лейттеми – загостреність та гнучкість, фактурний конфлікт 
двох типів викладення матеріалу – сольного та оркестрового, а також жанрово-інтонаційний конфлікт 
– протиставлення декламаційності та аріозності. Загальний образно-емоційний рух твору спрямову-
ється від імперативного викладу лейттеми до ніжного ліричного образу фіналу та порівняно просвіт-
леного звучання Коди, в якій лейттема має вже пом’якшений, рефлексивний характер. Спочатку кон-
фліктність виявляється, згодом загострюється, декларується в кульмінації, а потім "знімається", 
нівелюється і переходить в інший смисловий план. На думку І. Коханик, "метод мислення Станковича 
направлений на розкриття самого процесу становлення ідеї, її динамічного розвитку" [2, 91]. 

Форма твору, за визначенням самого автора, складається із семи основних епізодів. Кожен 
епізод, в свою чергу, має власну відмінну внутрішню структуру та при цьому є частиною цілого: А – а, 
а1, а2; Б – а, b, а1; В – а, b, с, с1, а1; Г – а, b, с, b1; Д – розробка, що не передбачає структурної дис-
кретності; Е – а, b, а1; Є – реприза а, b, а1, а2, а3, Соda. Завдяки головуючому принципу монотемати-
зму всі епізоди міцно "зчеплені" між собою і начебто "перетікають" один в інший. Такий спосіб побудо-
ви музичної форми є найбільш органічним для жанру поеми, внутрішня структурна організація якої 
може бути гнучкою, вільною й різноманітною. В той же час в творі наявна композиційна схема більш 
традиційного, "класичного" типу, що вимальовує собою наступний контур драматургії: А – Вступ; Б, В, 
Г – Експозиція-розвиток; Д – кульмінація-розробка; Е, Є – завершення-кода. 

Епізод А складається із трьох розділів, які утворюють побудову варіаційної природи. Розпочи-
нає його закличне, урочисте і водночас ледь не загрозливе, імперативне соло timpani (литавр) – вже 
згадувана основна тема твору (лейттема), що є монотематичною основою Поеми, тематично-
ритмічним "каркасом" ідеї Поеми-концерту та структурним "ембріоном", з якого розвивається вся ком-
позиційна споруда. Тема синтаксично замкнена, композиційно самостійна і за формою утворює почат-
ковий період епізоду А. В її досить конструктивній, симетричній побудові можна визначити три основні 
елементи: 1) репетиційні повторення на одному звуці із використанням "широкої" тріолі чвертками; 2) 
комбінація малої секунди та великої терції b-ces-es; 3) зворотній рух із квартою ces-es-b, який завер-
шується короткою тріоллю з синкопою на початковому звуці b та замикає період, завдяки чому вся по-
будова обсягом у п’ять тактів сприймається органічно. Ця тема поєднує в собі сигнальний початок, 
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його декламаційне продовження та елемент інструментального кадансу із затвердженням на початко-
вому звуці. Все це стає можливим для повноцінного проведення теми таким інструментом, як литаври, 
що є досить незвичним тембровим прийомом. Не зважаючи на спокійний темп Moderato, ритмічний 
виклад теми є доволі складним через варіативне використання тріольного ритму, пунктиру та синкоп.  

Повторення основної теми відбувається із розширенням завдяки новому матеріалу (тт.15-18), 
який в подальшому, змінюючись і розвиваючись, відіграватиме певну роль у розбудові наступних те-
матичних утворень. При цьому пом’якшується загальний емоційний стан. Перша модифікація лейтте-
ми звучить на прозорому фоні тихого тремоло великої терції h-dis в альтовій партії та поодиноких, від-
чужених вкраплень децими c-e у campanelli. У третьому проведенні (тт.18-21) відновлюється 
первинний характер теми з її повторенням у литавр. 

Епізод Б (тт. 26-47) має тричастинну репризну форму. Він складається з трьох речень, які, до-
повнюючи одне інше, створюють єдину мелодичну лінію. Дуже ніжна, якоюсь мірою беззахисна, сумна 
тема в партії скрипки-соло, поява якої підготовлена в попередньому епізоді, виступає повною проти-
лежністю до лейттеми і уособлює втілення ліричного начала в творі. В кінці першого речення (тт.33-
34) у перших скрипок з’являється контрапункт-фон pizzicato ad libitum. Відбувається внутрішня "руйна-
ція" ліричної теми в іншому тембрі, вона ніби "розсипається", стається свого роду "тематичний колапс" 
(за висловом Є. Станковича). З т.35, спочатку в групі других скрипок, а потім і перших, з’являється ви-
разний лірично-вдумливий підголосок, який інтонаційно підготовлює наступний розділ – своєрідну коду 
епізоду Б. Вона побудована на гармонічному "розбуханні" початкової тріольної ритмічної формули 
лейттеми в струнній групі оркестру, яке підтримає і скрипка-соло.  

Епізод В має ясну, визначену структуру концентричного типу. В розділі а) відбувається поєд-
нання елементів лейттеми у литавр та віолончелей з тематичним фрагментом першої скрипкової мо-
дифікації лейттеми із першого епізоду, який зазнає суттєвого розвитку в партії скрипки-соло. Тобто, 
лейттема "провокує" появу нових тематичних утворень, нових образів і навіть цілих епізодів. Образне 
наповнення партії скрипки-соло набуває іншого характеру: досі ліричний стан несподівано змінюється 
на схвильований та суперечливий: Piu mosso, нестійкий рух мелодії у великому діапазоні, підйоми, 
намагання утриматись на вершині та спади, поділ на дрібні долі, гострий штрих шістнадцяток.  

В розділі b) (тт.59-64) у скрипки-соло розгортається змінений тематичний матеріал, що похо-
дить від попереднього епізоду В, проте "на очах" стає інтонаційно та мелодично "конкретним", пере-
будовується в самостійну тему, що містить ніжно-ліричне мелодичне одкровення. Її можна назвати 
темою просвітлення. В прозорому оркестровому супроводі струнних, як новий "стібок" основної інто-
наційної лінії, вгадується "присутність" третього сегменту лейттеми (т.62, ІІ скрипки). 

Епізод Г (тт.87-140) – це подвійна двочастинна форма, яка будується із розділів а)-b)-с)-b1). 
Розділ а) (тт.87-114) має в основі коротку репліку, що всіляко видозмінюється в процесі розвитку: ін-
тервально модифікується, проходить у зменшенні і збільшенні, в різних звуковисотних варіантах, ра-
коходом і т. ін. Цей розділ має пристрасний характер, не зважаючи на загальний, досить спокійний 
темп розділу Moderato. Скрипка-соло веде тему, що будується на цій короткій репліці, активно розви-
вається, "проростає", "вбирає" в себе попередні тематичні елементи. В лірико-драматичній кульміна-
ції, що припадає на тт.104-113, відбувається зіткнення контрастних образних сфер ліричного та дра-
матичного, які втілюються в звучанні скрипки-соло та оркестру. Характерною ознакою всього епізоду є 
контрапункти мелодичних ліній, які раніше не з’єднувались.  

Наступний великий розділ твору, Allegro (тт.141-224) – це епізод Д, який виконує функцію ос-
новної розробки в Поемі-концерті. Він має стрімке та концентроване розгортання музичного матеріалу, 
в якому попередній тематизм досить сильно видозмінюється, а новий майже не з’являється. А в партії 
скрипки-соло відбувається емоційне переосмислення найбільш важливих мелодичних інтонацій попе-
редніх епізодів. У фактурному плані – це змагання між скрипкою-соло та оркестром, адже жанрово-
історичні коріння такого типу викладення – сoncertі grossі А. Вівальді (на це вказував сам Є. Станкович 
у приватній бесіді з автором статті). Струнний оркестр (крім перших скрипок) п’ять тактів на рр утримує 
акорд f-h-dis, що стає гармонічною основою початкового фрагменту. Томи перехоплюють у скрипки-
соло попередній тріольний рух та стрімко "затверджують" його майже для всього епізоду, що дає мо-
жливість сприйняти епізод як єдине ціле. Основа тріольного руху – тематичне зерно лейттеми, яке 
постійно розвивається, видозмінюється багатьма засобами: тут застосовані принципи поліфонії стро-
гого стилю, варіаційні засоби, принципи тематичного "проростання". Тріолі перехоплюються і остаточ-
но затверджуються в партії скрипки-соло. В цілому образ нагадує зловісне, неспинне Perpetum mobile 
із поступовим проникненням та захопленням цим тріольним рухом кожного голосу партитури.  

Епізод Е (тт.225-250) має тричастинну форму. Він визначається головною кульмінацією твору в 
"точці золотого перетину" (тт.225-232). Можливе й інше трактування форми: кульмінація Поеми-
концерту одночасно є й репризою твору. Це визначення також має право на існування, але нами епі-
зод Е розглядається як кульмінація перед репризою. Розділ а) – це проведення лейттеми твору та її 
скрипкової модифікації каноном між скрипкою-соло та підкріпленими оркестром литаврами. Дуже по-
тужна динаміка трьох форте у соліста та оркестру фактурно підсилена проведенням теми подвійними 
нотами. Розділ b) (тт.237-244) складає тематичне утворення, в якому розвиваються попередні темати-
чні зерна в "розщепленому" вигляді "сповзаючого" вниз мелодизму. Продовжуючи канонічний спосіб 
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викладення, цей тематичний матеріал від скрипок та альтів оркестру, із потужним зростанням динамі-
ки в пульсуючих чвертках нижніх голосів оркестру та в партії литавр, набуває кульмінації в невеличкій 
каденції скрипки-соло, яка звучить senza metrum та має граничне темпове наповнення – presto 
possibіle. Мелодична побудова містить багато оспівувань, "кружлянь" навколо окремих звуків у посту-
повому зниженні регістру. Фоном цьому стає тихе тремоло вібрафону та маримби. Наступний розділ 
а1) (тт.245-250) виділяється першопоявою валторни (Соrno), яка утворює канон із литаврами на основі 
лейттеми. Але звучання валторни ніби "прикрите" оркестровими скрипками, тоді як звучання литавр, 
навпаки, підкріплене в оркестрі середніми та нижніми голосами. Ці дві лінії проведення теми звучать 
на fff та на "гострій" відстані тритону. Останній звук довго тягнеться, затихає та позначає заключний 
розділ твору – ліричне Largo, епізод Є. 

З точки зору загальної композиції твору – це реприза, що належить до типу реприз із новим 
результатом (з пояснення Є. Станковича). Тобто замість основного тематичного матеріалу, власне 
лейттеми, тут з’являється нова тема і на перший план виступає новий тембр валторни. Ця поява різко 
контрастує із попереднім музичним матеріалом та загальним звучанням. Нова музична тема ритмічно 
перегукується із другим сегментом лейттеми, але є більш рівною та спокійною, більш умиротвореною. 
Вона наче замінює собою головний тематизм і, не зважаючи на майже однакову тривалість тем, є 
протилежністю до нього за характером, інтонаційною побудовою, і сприймається як відповідь на пи-
тання. Це тема-висновок, результат, провідна ідея всього твору − лірична, якоюсь мірою навіть життє-
стверджуюча мелодія в D-dur, яка не передбачає жодного натяку на складність побудови, внутрішню 
непевність. Вона подається у виконанні мідного духового інструменту і наділяється певним "автентич-
ним" жанровим звучанням: це і пастораль, і пастуші награвання. Стан емоційного просвітлення, що 
настає із прослуховуванням цієї теми, дає можливість говорити про сприйняття втіленого валторною 
образу як узагальненого. Це "голос істини", яка не доступна герою, але стає для нього заспокоєнням 
на певний час. Весь музичний матеріал, що з’являється в цьому епізоді, виконує роль своєрідного кон-
трапункту до валторнової теми.  

Сoda Концерту-поеми – це повернення першої модифікації лейттеми в партії скрипки-соло, 
свого роду повторення – згадка. В супроводі оркестру на фоні великої терції вібрафону зберігається 
тремоло струнних, а колишні прозорі вкраплення campanelli замінюють тихі зменшені кварти e-as в 
струнному оркестрі та у арфи, котрі в останньому акорді в оркестрі міняються на es-g-b-f. Тобто ста-
ють тризвуком Es-dur із доданим звуком f, що підкріплює тематичну та тональну арку між початком і 
закінченням твору.  

На основі аналізу можна зробити такі висновки. Музична драматургія твору переважно вибудо-
вується за рахунок поєднань окремих тембрів, контрастів тембрів, співставлення тембрів та завдяки тим 
смислам, якими наділяє автор ці тембри. На думку О. Жаркова, "народження музичного матеріалу від-
бувається в певному тембрі, в певному оркестровому втіленні, що абсолютно невід’ємно визначає його 
характер, образ, логіко-конструктивні якості, зокрема його інтонування" [1, 29]. В Поемі-концерті, як і в 
будь-якому глибоко симфонізованому творі, зв’язок розвитку розгортання подій із тембровими змінами, 
тембровими комбінаціями є особливо наявним. Автор закріплює за певними тембрами конкретні образ-
но-драматургічні функції. Скрипка – голос героя із монологічною манерою викладення та яскравим, пе-
реважно лірико-драматичним образним змістом. Литаври – голос долі, тембрально незвичний соліст із 
закличним звучанням та імперативним образним нахилом. (Схожий образний зміст та драматургічне 
положення займають литаври в Опері-ораторії В. Губаренка "Згадайте, братія моя", де твір також розпо-
чинається проведенням основної теми у литавр, розвиток якої продовжується в партії хору. Аналогічним 
чином А. Шнітке "підіймає" литаври на більш значний рівень і поєднує їх тембр із тембром скрипки у вла-
сній каденції до І та ІІІ частин Скрипкового концерту Л. Бетховена, темброво виділивши ключовий еле-
мент головної партії – повторення на одному звуці. І, нарешті, валторна – голос істини, що озвучує ліри-
ко-філософський висновок всього твору і тим самим займає окреме положення в загальній драматургії. 
Наряду із цим, звертає на себе увагу явище тембрової багатозначності та тембрового взаємопроник-
нення, коли валторна, спершу драматично-категорична, в самій Коді набуває іншого, пасторального зву-
чання, і литаври – імперативні в першому проведенні лейттеми, перетворюються на лірично-вдумливі в 
спільному проведенні із струнною частиною оркестру в епізоді Г.  

Для масштабних скрипкових творів Є. Станковича, особливо поточного періоду творчості, ха-
рактерні різноманітні жанрові поєднання, накладення, перехрещення тощо. В даному творі автор за-
значає в самій назві основні жанрові моделі – поема та концерт. Риси поемності проявляються перед-
усім у формі твору, пом’якшених, непомітних переходах між розділами, у використанні внутрішніх 
структурних зв'язок. Тобто спостерігається відсутність формального, чіткого структурування. І другою, 
беззаперечною рисою поемності, є принцип монотематизму, який в цьому творі постає дуже перекон-
ливо. Риси концертності визначаються в першу чергу наявністю партії провідного соліста – скрипаля, 
а також відповідної диференціації всередині оркестрових груп. Є. Станкович використовує характер-
ний для власних скрипкових творів прийом тематичного обміну між солістом та оркестром, коли ор-
кестр і соліст в рівній мірі вибудовують драматургію твору.  

В скрипкових творах крупної форми Є. Станковича тематичний розвиток іде двома основними 
шляхами: 1) шляхом тематичних модифікацій основної побудови (початкової теми), і такий тип розвитку 
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кількісно переважає; 2) шляхом введення нового, контрастного тематичного матеріалу (як правило, в осо-
бливо важливих моментах смислового "переключення"). Також можна виділити два основні тематичні ти-
пи: 1) "лаконічний" тематизм на основі доволі короткого мотиву або фрази, що вирізняється порівняно не-
великим обсягом та структурною чіткістю. З точки зору драматургії такі теми є "зернами", основою 
розгортання провідних музичних образів; 2) кантиленний тематизм, розгорнутий в "безкінечний" монолог 
широкого дихання, що може тривати значно довше періоду, тобто займати собою цілий розділ. Компози-
тор органічно поєднує їх і в Поемі-концерті, де тематичною та формоутворюючою основою є п’ятитактовий 
матеріал вступу – литаврова лейттема. Її мелодичні елементи та ритмічні формули постійно присутні в усіх 
епізодах твору. З використанням різноманітних засобів інтонаційного оновлення, в тому числі поліфоніч-
них, інтенсивно розвиваючись як тематично, так і ритмічно, основна тема наприкінці твору зіставляється із 
абсолютно іншою моделлю тематизму: світлою і ліричною темою із яскраво вираженою кантиленністю та 
"безкінечністю" звучання. Узагальнюючи, можна виділити три основні тематичні комплекси твору: 1) лейт-
тема у литавр – "виклик долі"; 2) монологи скрипки – лірична рефлексія; 3) соло валторни – "голос істини". 

Отже, Поема-концерт для скрипки з оркестром Є. Станковича є знаковим твором у сучасній 
українській як скрипковій, так і симфонічній музиці. Цей твір спонукає слухача прислухатись до власної 
душі та глибоких внутрішніх переживань – мистецтво, яким досконало володіє цей композитор-
філософ. Своїми творами він винятково тонко режисирує наші почуття, скеровуючи їх в певному на-
прямі. Така своєрідна метарежисура притаманна не тільки музиці. Дуже точно визначає дане поняття 
видатний кінорежисер сучасності Юрій Іллєнко: "Режисура, яка змінює модус контакту: фільм – гля-
дач. Зазвичай глядач дивиться фільм. В прямому розумінні. Глядач дивиться на фільм. На фільм на 
екрані. Буквально – дивиться на екран. Метарежисура створює фільм, що дивиться в душу глядачеві. 
Фільм, що дивиться тобі в душу" [3, 690].  
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ТЕАТРАЛЬНО-КРИТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ  
У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЧАСОПИСАХ УКРАЇНИ:  

друга половина 20-х років ХХ століття 
 
У статті аналізуються театрально-критичні публікації у суспільно-політичних часописах України другої полови-

ни 20-х років ХХ століття. Йдеться про широкий жанровий діапазон цих публікацій, неординарну подачу матеріалів та 
домінування в "універсальних" виданнях театрально-критичного жанру нарису – творчого портрета актора, режисера, 
сценографа чи конкретного театрального колективу загалом. 

Ключові слова: театральна критика, суспільно-політичні часописи, жанри публікацій, творчий портрет, 
фейлетон. 
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Собиянский Виктор Дмитриевич, преподаватель кафедры театроведения Киевского национально-
го университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого 

Театрально-критические публикации в общественно-политических журналах Украины: вторая по-
ловина 20-х годов ХХ века  

В статье анализируются театрально-критические публикации в общественно-политических журналах Укра-
ины второй половины 20-х годов ХХ века. Речь идет о широком жанровом диапазоне этих публикаций, неординар-
ной подаче материалов и доминировании в "универсальных" изданиях театрально-критического жанра очерка – 
творческого портрета актера, режиссера, сценографа или конкретного театрального коллектива в целом.  

Ключевые слова: театральная критика, общественно-политические журналы, жанры публикаций, творче-
ский портрет, фельетон. 

 
Sobiyanskyi Viktor, lecturer, Chair of Theatre History, I.K. Karpenko-Karyi Kyiv National University of Theatre, 

Cinema and Television 
The theatre critical articles of "universal" magazines in Ukraine of the second part of 1920s. 
The paper deals with the analysis of theatre critical articles of the "universal" magazines in Ukraine of the 

second half of 1920s. Using the term "universal" magazines we mean issues, covered various aspects of life and 
focused on mass readership, among them in Ukraine of 1920s were "The Globe" (Kyiv, 1923-1935), "Knowledge" 
(Kharkiv, 1923-1935), "Squall" (Odessa, 1924-1933), "The Universe" (Kharkiv, 1925-1934), "Versatile Monthly / Universal 
Magazine" (Kharkiv, 1928-1929) etc. 

To interest a wide readership editorial work on a lot of illustrative media, encouraged ever more extraordinary 
forms of material presentation and genres verity. The attention is focused on genre specific of theatrical publications. It is 
noted a wide range of critical publications genres, the non-availability of classical reviews and big popularity of theatre 
feuilletons, first of all, by the well-known writer Ostap Vyshnia. The author also analyzes the feuilleton by "El-Be" (pen 
name), published at "Universal Magazine", – the text gives a comprehensive description of contemporary tastes of the 
audience, the creative quest of Berezil Theatre and the editorial policy of separate Kharkiv editions. 

One of the dominated theatre critical genre of "universal" editions was essay – artistic portrait of the actor, 
director, set designer, or a particular theater group as a whole. A lot of theatre critical articles at "The Universe" 
magazine are dedicated to set designers, mostly, Anatol Petrytsky. The author of the most publications is great art critic 
Vasyl Khmury (pen name of Butenko). The most popular critical publications genre of Odessa "universal" magazine was 
actor’s portraits of Juri Shumsky, Polina Niatko and others by Altsest (pen name of Evhen Henis). But more professional 
level of the actor’s portrait genre offers the employees of Kharkiv "Universal Magazine". And two articles from the last 
magazine issue (August, 1929) about actors Polina Samiilenko and Yosyp Hirniak, signed by editorial pseudo "УЖ/UM", 
are one the best theatre critical publications in Ukraine of 1920s. The author also analyzes interesting text by Kharkiv 
poet-imaginist Leonid Chernov, where you can find particular compression of Ukrainian famous theatre and film actor 
Amvrosi Buchma and Swiss-born German/Austrian actor Emil Janinngs.  

To our opinion, the critics, who mostly used genre of essay – artistic "portrait" for "universal" magazine of 1920s, 
snapped ideal for a wide audience genre of "star" artistic biography, learned today by the majority of tabloid issues, 
however, virtually ignoring the artistic side of things and "savoring" the juicy details of celebrities life. 

Keywords: theatre criticism, "universal" periodicals, critical publications genres, artistic "portrait", feuilletons. 
 
У 20-і роки ХХ століття в Україні набули широкої популярності періодичні видання універсального 

характеру. Сьогодні за ними закріпилася усталена назва "суспільно-політичні журнали". І хоча подібна пе-
ріодика зараз доволі розповсюджена, цей термін досі не введений до медіасловників [8]. Імовірно тому, що 
такі універсальні часописи досить складно віддиференціювати в окрему групу – це, власне, решта видань, 
окрім фахових, "нішевих", матеріали в яких не обмежуються конкретною тематикою. 

Аби зацікавити якнайширше коло читачів (на яке вони, власне, й спрямовані), суспільно-
політичні видання мають універсальний характер, намагаються висвітлювати найрізноманітніші аспек-
ти життя. Орієнтуючись на масову читацьку аудиторію, суспільно-політична преса має свою специфіку 
(за сучасною термінологією – формат) подачі вузькотематичного матеріалу, що передбачає простоту 
й доступність тексту та інтонацій, більш прагматичного ракурсу погляду, уникання професійної лекси-
ки, белетристичний стиль викладу. 

У випадку з оглядами театрального процесу в "універсальних" виданнях естетичний аспект 
може поступатися іншим, адже редакція, як правило, заохочує висвітлення "навколотеатральних" про-
блем, виявлення суспільного резонансу конкретної вистави. Намагання охопити якнайбільше подій 
часто обумовлює короткий обсяг публікацій. До того ж переобтяжений роботою та побутом читач мо-
же віддавати перевагу невеликим за розміром статтям. Усе це й призводить до того, що суспільно-
політичним періодичним виданням здебільшого притаманні "короткі" інформаційні жанри – хронікаль-
ної (5–20 рядків) та розширеної (50–70 рядків) інформації, анонсу, які часом з привнесенням авторсь-
кої оцінки набувають ознак замітки. 

Серед "універсальних" часописів 2-ї пол. 1920-х рр. в Україні провідними були "Бурав" (Миколаїв, 
1924–1925), "Глобус" (К., 1923–1935), "Знання" (Х., 1923–1935), "Шквал" (О., 1924–1933), "Всесвіт" (Х., 
1925–1934), "Універсальний журнал" (Х., 1928–1929) та ін. 

Аби зацікавити широке коло читачів, редакції працювали над багатоілюстративністю видань, 
стимулювали чимраз неординарніші форми подачі матеріалу. Фейлетони – "театральні силуети" – Ос-
тапа Вишні були зрозумілі та інтригуючі для кожного. Розповідаючи про Г. Юру, автор пише про дета-
льно пророблену артистом роль та філігранно точну роботу зі словом і реквізитом. А вкінці підсумо-
вує: "Ви примітьте, як Копистка в другій дії виходить, отоді, як "Гнат Гиря оновився"… Бачили. Фігуру 
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його, постать його бачили. Як ото він до Смика повертається та на Гирину хату покивує. Зауважили ви 
це? Потім як крутить цигарку, очі незаможницькі примруживши, запалює ту цигарку й каже: – Торкай, 
браток. Оце ви все замітили? Замітили, кажете? Так чого ж ви тоді питаєте мене, де в Гната Юри та-
лант. У середині його талант! В культурі сценічній, в мистецькій обробці кожного типу, в любові до сво-
го діла, в енергії і в надлюдській роботі – є його талант. А ви питаєте: "де"…" [6, 15]. 

Дуже вишуканий і влучний фейлетон про роботу Вадима Меллера в театрі "Березіль" на сторін-
ках ілюстрованого харківського місячника "Універсальний журнал" видрукував журналіст, що ховався під 
криптонімом "Ель-Бе"¹. В іронічному ключі активний у цей час дописувач зачіпає величезний контекстуа-
льний шар харківської театральної ситуації кінця 1920-х рр. Адже, як відомо, у легендарному Будинку 
літераторів ім. В. Еллана-Блакитного митці не лише дискутували на професійні теми, а й полюбляли 
грати в більярд. Тож Ель-Бе стилізує статтю під свою невимушену розмову з режисером під час гри: "Він 
[В. Меллер. – В. С.] на театрі куди бездоганніше влучає в сучасність, ніж ви в котуни" [5, 119].  

По суті, Ель-Бе у своєму фейлетоні дає вичерпну характеристику смакам тогочасного глядача, 
творчим шуканням "Березоля" та редакційній політиці окремих харківських видань. "Коли, ідучи до 
"Березоля", ви сподіваєтесь там побачити побутовий чи етнографічний музей і не побачите – не об-
ражайтесь. Театр не винен, що ви запізнилися народитися. Або краще не ходіть до такого театру й 
читайте тільки рецензії в газеті "Харьковский пролетарий"². Коли ви любите ілюзії, тішитесь, побачив-
ши красиві полотняні дерева, троянди з бібули і тонні павільйони, коли вам до вподоби навіть полот-
няні хмари з "Король бавиться" в "Березолі" – все-таки ви не ходіть до "Березоля", ходіть у "Мýсорі"³, 
як сказав один діловод, а рецензії читайте у "Вечернем радио" [5, 118]. 

На сторінках суспільно-політичних видань театральні критики найчастіше працюють у жанрі 
творчих портретів, які зазвичай приурочені до певної постановки. В одній зі статей В. Хмурий навіть 
відверто наголошує: "Ми пишемо цей нарис з нагоди постановки в Державній Опері "Мадониного на-
миста" Феррарі, що йде в оформленні художника Ол. Хвостова" [17, 18], оскільки "це оформлення є 
типовим зразком його підходу до театру й манери, роботи […] Художник дбає […], головним чином, за 
театральність оформлення, його логічність і надатність для режисерської роботи та гри акторів, для 
виявлення біодинаміки театрального дійства й декоративність, видовищність для глядача, що ще не 
вбачає справжньої краси істотного матеріалу" [17, 20].  

"Класичних" рецензій на виставу в часопису "Всесвіт" практично не публікується, а ті, що й ви-
ходять з друку, здебільшого подаються крізь призму роботи сценографа чи актора. До прикладу, пи-
шучи про загальне розчарування від нашумілої вистави МХАТу "Пугачовщина" К. Треньова, Петроній 
(П.Краснов) наголошує в статті на акторській роботі І. Москвина в ролі Пугачова та виконанні ним двох 
центральних сцен: "Момент краху Пугачова Москвин передає з сильним драматизмом. Пугачова кину-
то в залізну клітину, привозять на розправу до престольного міста Москви. Сидить він зацькованим, 
понурим звіром в цій клітині. В Москвина тут нема слів. З-за залізних ґрат видно тільки його непорушні 
тужливі очі. Не можна дивитися в ці очі, такою віє від них тугою. […] Ще одне місце. Устя закована в 
кайдани, підходить до клітини й прощається з Пугачовим. Пугачов мовчить, потім поволі встає, бе-
реться руками за ґрати і починає по-звірячому ревти, дедалі все більше…" [14, 15]. На жаль, досить 
детальний опис відображення внутрішніх переживань героя критик завершує надто соціальним висно-
вком: "Ясно чуєш: це реве стара кріпацька мужицька країна під ярмом Катерини", абсолютно ігнорую-
чи особисту трагедію персонажа. 

Подібне уявлення як про довершену акторську виставу дає читачеві В. Іволгін, рецензуючи ви-
ставу "Король бавиться" В. Гюго у "Березолі": "В режисера Тягна – розмах авторів трохи приборкано, 
стиль змінено, Гюго майже виправлено. Тільки Трибуле–Гірняк, його очі, його трагедія, його божевілля 
лишаються такими, як їх дав Гюго" [9]. Власне, на детальному описі виконання Й. Гірняком ролі Три-
буле й зупиняється автор у своєму тексті: "Очі блазня – гострі, пронизуваті, від них віє жах… Блазень 
неначе стьобає влучними словами, його сміх лунає в палаці, а в очах Трибуле ні радості, ані люти: 
вони не сміються, не кепкують, його очі повні жалю, муки. […] Глибока, проймаюча аналіза, а в очах – 
ані іронії, ані злоби; в них засудженість…Тільки наприкінці, коли життя глумом стало, […] останній раз 
його очі пойнялися мукою. А потім вони потьмарили, на них упало божевілля…" [9]. 

Рецензія на франківський "Вій" подається як огляд сценографічного рішення А. Петрицького у 
виставі. Автор, що сховався під криптонімом П. М., відзначаючи талант та популярність художника, 
побіжно окреслює його творчий шлях до реалістичної, на його думку, роботи у "Вієві": "Петрицький, 
вирішуючи форму костюмів, – підходить до них реально… Крім того, художник дав у кожному малюнку 
костюма не тільки "костюм", а й образ дієвої особи у "Вії"… От вам "Марсіянець". Петрицький підхо-
дить до нього як до матеріалізованої істоти з електричними проводами, наповненої радієм… Обличчя 
нема, бо нема в науці нічого певного ні про атмосферу на Марсі, ні про мешканців на нім… От вам 
"Смерть"… В народі "смерть" канонізовано у вигляді білого кістяка й жалоби. Петрицький і дає 
"Смерть" "графічно" – "чорне з білим". Форма спрощена до максимума виразности…" [7, 10]. У наступ-
ному номері з приводу цієї ж вистави своєму колезі дещо заперечує І. Туркельтауб, уточнюючи, що 
"п’єсу виставлено в конструкціях" [16, 18] і що постановка "Вія" "є певний етап у напрямку мистецьких 
шукань та здобутків театру. Невідомо, куди театр піде далі, але вже виразно зазначилося, що поста-
новкою "Вія" завершується якась смуга в ньому, й ми стоїмо на порозі чогось нового" [16, 19]. 
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Невдовзі редакція знову приділить увагу творчості А. Петрицького – цього разу у великій статті 
В. Бутенка, більш відомого під псевдонімом В. Хмурий, – справжнього знавця образотворчого мистец-
тва й театру. Автор принципово зупиняється передовсім на живописних роботах майстра, однак подає 
коротку, але дуже влучну характеристику театральної творчості А. Петрицького: "Ставши майстром, 
художник одразу виявив волю впливати на життя, прищіпати йому свої естетичні й мистецькі розумін-
ня. На його перших театральних роботах […] поруч із ґрунтовним знанням українського народнього 
мистецтва позначилась і свідома творча активність. У цих постановках художник уже пориває зі ста-
рими театральними традиціями, він мислить ролю художника в театрі активно-творчою, а не пасивно-
виконавчою, прагне стати одним із творців постановки й починає нав’язувати режисерові своє мисте-
цьке розуміння п’єси та її сценічної будови" [4, 19]. 

Схожі думки про театральність сценографії А. Петрицького та її живописність висловлює на 
сторінках "Універсального журналу" С. Марголін, підсумовуючи, що "Історія молодого революційного 
українського театру-експериментатора багатьом зобов'язана сміливим спробам, ініціятиві, образам 
цього палкого майстра. В його творчості помітні елементи ексцентризму й екзотики. Але ж у ньому та-
кож відчуваються і глибокі коріння народнього українського мистецтва" [13, 54]. 

Творчі портрети, увага до окремих особистостей – людей театру, а не вистав у цілому також 
переважають в одеському часопису "Шквал", де театральним оглядачем виступав театральний критик 
зі значним журналістським досвідом Є. Геніс (Альцест), а рубрика про театр називалася "Сторінка ак-
тора". З неї "постали" кращі виконавці одеської сцени – І.Замичковський, О. Осташевський, Ю. Шумсь-
кий, П. Нятко, Н. Соколов, Л.Мацієвська та ін. Автор вибудовує свої нариси про акторів за приблизно 
такою схемою: загальне враження про митця, його біографічні та творчі дані, найкращі ролі в Одесі та 
зйомки у кіно. 

Чи не найцінніше, що інколи з'являється в статтях Альцеста, – це короткі характеристики вико-
навської майстерності героя нарису: так, Є. Геніс дорікає П. Нятко, що "сильна драма – вряд чи її сфе-
ра" [1], Ю. Шумському – що той іноді змушений "бути в публіки на поводі, догоджати її вимогам, узайве 
підносити їй свою усмішку, характерний жест, випробуваний комічний трюк" [3], Н. Соколову пригадує 
запізніле творче повернення на малу батьківщину, а Л. Мацієвській – що "формувалося та розвивало-
ся її обдарування без школи, без належної сценічної культури" [2]. 

Набагато професійніший рівень розмови в рамках "акторських портретів" пропонує читачам 
уже згаданий "Універсальний журнал" та його співробітники. Театральний критик В. Іволгін відкриває 
традиційну в 1929 р. рубрику "творчих нарисів" статтею про М. Крушельницького. Автор досить вдало 
порівнює акторську природу з музикою: "Гадають, що він [М. Крушельницький. – В. С.] комік. Це все 
одно, що почути в джаз-банді барабана й не примітити інших інструментів. М. М. Крушельницький – 
актор, актор широкого діяпазону. [...] Єдиним рухом, однією інтонацією, поглядом, позою артист уміє 
надати свойому персонажеві риси, притаманні цілій людській категорії" [10, 78].  

У жанрі нарису не настільки добре почуває себе інший провідний критик – Йона Шевченко. 
Тонкому знавцеві режисерського театру, йому, виявляється, не так просто передати всі нюанси актор-
ського виконання. Тож він одразу застерігає, що публікує власне не "акторські портрети", а "обмежу-
ється м'якими штрихами сценічного "силуету" [12, 64]. "Культурним, цілком сучасним майстром, акто-
ром-техніком є й Л. Гаккебуш. При гарних сценічних даних, школою доведених до значної 
досконалости, вона вміє подати образ у формах чітких і виразних, що завжди доходять до глядача" 
[12, 65]. 

Відомий харківський поет-імажиніст Леонід Чернов у нарисі про Ольгу Горську [18, 84] оповідає 
не лише про основні віхи творчої біографії артистки та принципові акторські роботи, а передусім про її 
особисті людські якості. Текст Л. Чернова написаний дуже вишукано, з контрастними стрибками в часі 
оповіді, однак насамперед це спогад про короткі часи співпраці двох митців у 1921 р. в об'єднанні мо-
лодої мандрівної трупи Театру ім. Франка, що її прозивали "Комуною звірів".  

Про своїх товаришів-"звірів", що воліли забути ті дні, і пише з ностальгією Л. Чернов: "Пам'ять 
про це дорого коштує людині. Ей, Лялю (звернення до О. Горської. – В. С.)! Восьмий рік минув з того 
часу. Один з наших – кооператор, другий – задовольнився коханою жінкою, третій – письменник, жінки 
наші затихли і стали похмурі. А ти, Бронеку, – ти, український Еміль Янінґс, – ти теж забув, мабуть, 
прозору мідь осінніх Черкас, голодний Херсон, валянки, голод і розмови про Курбаса... Ми всі забули 
про це, Бронеку, бо на 12 році революції догнали славу. Ох, ви ж, – "звірі" мої, звірі!" [18, 84-85].  

Чи не найбільше уваги тут заслуговує виняткове порівняння А. Бучми з німецьким актором Е. 
Яннінгсом. Цей славетний артист, що працював у трупі М. Рейнгардта та Берлінського театру, а також 
знімався в кінострічках Ф.Мурнау, саме отримав щойно започатковану в США премію "Оскар", тож йо-
го ім'я було у всіх на слуху. Таку цікаву асоціацію в Л. Чернова, певно, спровокували схожі сценічні 
дані українського актора і його німецького колеги, а також інтенсивні зйомки А. Бучми в кінці 1920-х рр. 
на ВУФКУ. До того ж існують свідчення, що Е. Яннінгс був одним із тих акторів, якого Л.Курбас часто 
ставив своїм учням за приклад для наслідування. 

У серпневому номері часопису за 1929 р. (який виявився останнім) редакція подає кілька нари-
сів про діячів культури за підписом "УЖ", як прийнято було скорочувати назву "Універсальний журнал". 
Схоже, такий прийом варто сприймати як продовження гри з читачем, розпочатої колегією на початку 
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№ 8 журналу: "Ми підносимо нашим читачам подорожні нотатки під час мандрівки по Україні в 1933 
році, відбуту на машині часу індустріалізації радянської країни". 

Редакційну статтю про Поліну Самійленко виокремлює серед інших детальність та прописа-
ність усього тексту. Анонімний автор пише про широкий акторський діапазон П. Самійленко. До психо-
логічного репертуару актриси оглядач відносить передусім Риту з "Чорної Пантери..." В. Винниченка, 
зазначаючи, що "на Наддніпрянській Україні вона перша ("Молод. Театр", реж. Курбас) створила її, 
давши основні риси й встановивши певний "стандарт" трактування цієї фанатичної, безкомпромісної в 
своїй любові до сім'ї, до дитини жінки". Щодо комедійних ролей, то тут автор натякає на сатиричні ри-
си виконання актриси: "Вона чудесно грає попівну Феньку ("Республіка на колесах" Мамонтова, Оде-
ська Держдрама), характеризуючи її пришелепуватою й розхристаною сільською "анархісткою", що 
для неї революція – тільки нове "захоплення", чергова "мода". І несподіванкою для тих, хто знав Са-
мійленкову, з усього попереднього було її виконання гімназіяльної вчительки Баронової-Козіно ("Мина 
Мазайло" Куліша, Одеський театр), музейної фігури, що в виконанні артистки оживає гострою, яскра-
вою карикатурою на дореволюційних "человеков в футляре"" [15, 87]. 

Інший нарис із цього ж номера часопису за підписом "УЖ" присвячений Йосипові Гірняку. Мож-
на припустити, що авторство статті належить Л.Болобану. Дошкульний, дотепний стиль критика важко 
сплутати з іншим: "У цього глядачевого улюбленця [йдеться про Й. Гірняка. – В. С.], у цього майстра 
виразної фрази, вибагливого художника сценічного образу, у цього зворушливого Джіммі Гіґінса, без-
вільного і придуркуватого сатрапа Миколи ІІ, своєрідного і виключно яскравого Мавра, незабутнього 
Кума й, нарешті, знаменитого Мини Мазайла – така собі коротенька, "незахоплююча", навіть неприпу-
стима для доброго артиста, біографія" [11, 14]. 

Підсумовуючи, відзначимо, що професійні рецензенти на сторінки "універсальних" часописів 
виводять як панівний театрально-критичний жанр – нарис, творчий портрет актора, режисера, сцено-
графа, зрештою, конкретного театрального колективу загалом. Звісно, це зумовлено в першу чергу 
форматом видань, а не лише фаховими здібностями авторів. У зв’язку з нечастою періодичністю дру-
ку (раз на два тижні/місяць) редакції журналів не могли приділяти уваги кожній театральній прем’єрі. 
Тому відстеження театральної ситуації здійснювалося не через рецензування вистав, а за рахунок 
нарисових статей. Особливим також був стиль викладу в цих часописах – дещо примітивний, белет-
ризований з використанням побутової лексики. Окрім гнучкості письма, цим статтям, як правило, була 
притаманна нюансованість подачі відомостей з особистого життя митців. 

На нашу думку, у такий спосіб чи то самі театральні журналісти, а чи, радше, під проводом ко-
легії часописів та зразків із фахової періодики вхопили ідеальний для широкої аудиторії творчо-
біографічний "зірковий" жанр. Сьогодні він засвоєний більшістю таблоїдних видань, щоправда, прак-
тично ігноруючи творчий бік справи і смакуючи пікантні подробиці життя знаменитостей. 

 
Примітки 

 
¹ О. Дей у своєму "Словнику українських псевдонімів та криптонімів" (К.: Наук. думка, 1969. – С. 152) 

стверджує, що криптонім "Ельбе" належав Леоніду Абрамовичу. Достовірність цих свідчень перевірити не вдало-
ся. До того ж звертає на себе увагу відмінність написання криптоніму. Можливо, "Ель-Бе" – це скорочення ініціа-
лів Л. Б., тоді можна припустити, що йдеться про Леоніда Болобана. 

² Газета славилася своєю консервативною позицією щодо театру. 
³ Журналіст іронічно обігрує назву театрального приміщення, переробленого з цирку, де відбувалися ви-

стави Театру музкомедії, названого на честь власника будівлі Герасима Муссурі. 
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ФОРТЕПІАННЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
В КОНТЕКСТІ ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ УРОЧИСТОСТЕЙ 

 
У статті здійснено огляд участі піаністів у перебігу шевченківських урочистостей осередків української діас-

пори з точки зору їх представництва, програм, а також інспірація композиторської творчості постаттю та творчістю 
Кобзаря у фортепіанних жанрах концертного й дидактичного репертуару з позицій суголосності та відмінностей з 
генеральними мистецькими процесами на українських територіях. 

Ключові слова: шевченківські урочистості, фортепіанне виконавство, інспірація композиторської творчос-
ті, дидактичний репертуар. 

 
Чорнобай Мирослава Юрьевна, соискатель кафедры истории музыки Львовской национальной му-

зыкальной академии имени Н.В. Лисенко 
Фортепианное искусство украинской диаспоры в контексте шевченковских торжеств 
В статье рассмотрено участие пианистов в ходе шевченковских торжеств центров украинской диаспоры 

с точки зрения их представительства, программ, а также инспирация композиторского творчества фигурой и тво-
рчеством Кобзаря в фортепианных жанрах концертного и дидактического репертуара с позиций созвучности и 
различий с генеральными художественными процессами на украинских территориях. 

Ключевые слова: шевченковские торжества, фортепианное исполнительство, инспирация композиторс-
кого творчества, дидактический репертуар. 

 
Chornobay Myroslava, Postgraduate student, Chair of Music History, M.V. Lysenko Lviv National Music Academy 
Piano art of Ukrainian Diaspora in the context of Shevchenko`s celebrations 
Shevchenko's celebrations since their founding were demonstrations of national identity in terms of foreign 

domination, the act of demonstrating the unity of Ukrainians through creative expression. Since the first years of honoring 
the anniversary of the poet there have been combined concerts-academies, in their programs leading place belongs to 
the rants, choral works acappella, vocal and chamber compositions which are directly related to the poetic word. There 
are few orchestral and choral compositions because of the lack of substantial capacity among professionally trained 
performing forces. There are still less in programs of celebrations instrumental works: compositions for the piano, the 
violin, the bandura, the harp, the violin and the guitar, the string quartet. 

The best artistic forces are involved to their arranging as it is not so much about the national resistance to 
foreign oppression, but about the possibility of unification national community around ethical idea (and symbolic figure 
who embodies it) in the state system, where it appears as marginalized segment of society. 

The aim of the research is to consider the participation of pianists in Shevchenko`s celebrations of Ukrainian 
Diaspora centers in terms of their missions, programs, and the inspiration of the composer's creative figure and works of 
the poet in the piano genres of concert and didactic plan to position of similarity and differences from the general artistic 
processes on Ukrainian territories. 

An important aspect of presentation piano art in terms of Shevchenko's celebrations is to include not only 
compositions with piano accompaniment , but a purely instrumental works in the programs of concerts, parties, festivals, 
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academies that set the special requirements to artists and performers. These particular samples of classics and the most 
modern Ukrainian piano literature, the performance of which is intended to show a decent level of professional piano 
forces of Ukrainians and provide collective programs with higher artistic level. Among participants of Shevchenko`s 
celebrations there are names from Europe, not only among Ukrainian, but also Polish, Czech , Austrian instrumentalists. 
Researchers of functioning Vienna Sich mention that leading Ukrainian professional musicians were often involved in its 
concert programs. 

A special group is instrumental compositions inspired by the works of the poet. Initiated by memorial opuses, 
they gradually formed a powerful bases of instrumental art specimens oriented on concert queries of those performers at 
home and among the Diaspora. Tonal basis of such compositions are folk songs on texts by Shevchenko, his favorite 
songs and popular works associated with honoring of the poet. An interesting phenomenon was the creation of songs for 
children audience and didactic plays of Shevchenko`s subject for Diaspora centers of children's music education.  

Examination representation of piano art in programs of Shevchenko`s celebrations of Diaspora environment 
allows to make a conclusion. 

Piano performance (solo, chamber, accomponist) in concert programs of Shevchenko`s celebrations in centers 
of Ukrainian Diaspora regardless of territorial move of the centers were represented by the best local and invited 
Ukrainian performers: Lyubka Kolessa (Canada), Roman Sawickij, Daria Hordynsky – Karanovych, Yuri Olijnyk, Vadym 
Kipa, Martha Kravtsiv- Barabash, Borys Maksymovych, R.Rudnytskyj, U.Osinchuk, M. Suk and others. It was 
characterized by consolidation efforts with foreign artists teachers, students and performers-beginners participated, they 
were able to gain performing experience and demonstrate citizenship in Shevchenko`s programs. 

Concert programs were formed on the basis of worlds classics performances (the professionalism was 
demonstrated by professional piano interpreters) first performance of latest works by Ukrainian artists (including 
Diaspora centers thanks to it popularization of national piano works on the international level was realized) as well as 
works connected with the works or personality of Shevchenko. 

Permanent sociocultural request works on this theme served as a powerful stimulus for the composer's 
creativity not only for concerts ( in solo, chamber and vocal and instrumental casts with piano), but also didactic 
literature. Availability and patriotic upbringing direction lay the foundations for conservation, the continuity and 
development of national traditions, including in the area of piano art. 

Keywords: Shevchenko`s celebrations, piano performance, inspiration of the composer's works, didactic 
repertoire. 

 
Шевченківські урочистості від свого заснування стали акціями демонстрації національної само-

ідентифікації в умовах іноземного панування, актом демонстрації єднання українства шляхом творчого 
виразу. Від перших років вшанування роковин Кобзаря усталюються традиції збірних концертів-
академій, у програмах яких провідне місце належить декламаціям, рефератам, виконанню хорових тво-
рів a cappella та камерно-вокальних композицій, безпосередньо пов’язаних з поетичним словом. Значно 
рідшими є оркестрово-хорові композиції, з огляду на відсутність потужного потенціалу серед фахово під-
готовлених виконавських сил, ще менше в програмах урочистостей зустрічаються суто інструментальні 
твори: опуси для фортепіано, скрипки, бандури, цитри, скрипки з гітарою, струнного квартету.  

Шевченківські урочистості (свята, вечорниці, вечори, академії) набули особливого значення в 
осередках української діаспори упродовж їх існування. Зокрема, Л. Кияновська вказує на Шевченківсь-
кий концерт, проведений у Відні силами русинського співацького товариства в 1866 р. під проводом А. 
Вахнянина, як на ймовірно один з перших шевченківських вечорів взагалі [6, 182]. Останнім з концер-
тів Віденської Січі також був шевченківський вечір 1944 року. 1 травня 1904 року відбувся перший в 
Канаді український концерт на пошану Великого Кобзаря. До його програми увійшов виступ піаніста І. 
Косового [6]. 

До проведення шевченківських урочистостей залучалися найкращі мистецькі сили, оскільки 
йдеться не стільки про національний спротив іноземному гнітові, скільки про можливість злуки націо-
нальної громади навколо етично вагомої ідеї (і символьної постаті, яка її уособлює) в державній сис-
темі, де вона постає маргінальним сегментом суспільства. Так, Л. Кияновська вважає, що: "…форми 
музичного життя товариства "Січ" одразу відзначалися великим розмаїттям і були органічною части-
ною багатьох імпрез", а програми концертів свідчать не лише про широке коло зацікавлень учасників 
"Січі", а й про прагнення "вписати" українське мистецтво в контекст світової культури" [7, 123; 125]. І 
якщо мистецьке життя осередків української діаспори від другої половини ХІХ століття до сьогодення 
знаходить дедалі активніше висвітлення в наукових дослідженнях різноманітних спеціалізацій (в тому 
числі у розвідках Л. Кияновської [6; 7], С. Наріжного [10], А. Вирсти, В. Витвицького, О. Ярошик [14], 
дисертаціях О. Дітчук, Ю. Галай, О. Фрайт [12; 13], монографіях Г. Карась [4], М. Черепанина [8]) та ін., 
то аспекти функціонування інструментального мистецтва у названих урочистостях залишаються на 
маргінесі дослідницької уваги. Мета розвідки – розглянути участь піаністів у перебігу шевченківських 
урочистостей осередків української діаспори з точки зору їх представництва, програм, а також інспіра-
цію композиторської творчості постаттю та творчістю Кобзаря у фортепіанних жанрах концертного й 
дидактичного плану з позицій суголосності та відмінностей з генеральними мистецькими процесами 
на українських територіях. 

Важливим аспектом форм презентації фортепіанного мистецтва в умовах шевченківських уро-
чистостей є включення не лише композицій з фортепіанним акомпанементом, але й суто інструмента-
льних творів у концертні програми вечорів, вечорниць, свят, академій, що ставило до митців та вико-
навців особливі вимоги. Такими, зокрема, були зразки світової класики й найсучасніша українська 
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фортепіанна література, виконання якої покликане демонструвати гідний фаховий рівень піаністичних 
сил українства та надати збірним програмам вищого мистецького цензу. Відповідно, серед учасників 
шевченківських урочистостей зустрічаємо імена виконавців з усталеним європейським іменем не ли-
ше з числа українців, але й польських, чеських, австрійських інструменталістів. Дослідники функціону-
вання Віденської Січі вказують, що до її концертних програм часто залучалися провідні українські 
професійні музиканти, серед яких – піаністи Любка Колесса, Дарія Гординська-Каранович, Ольга Ціпа-
новська, Володимира Божейко, Богдан Дрималик: "Таке широке коло професійних виконавців репре-
зентує товариство Січ (курсив авт. – М.Ч.), як одну із найбільш авторитетних культурницьких організа-
цій діаспори" [4, 178]. 

Консолідуюче, виховне, патріотичне значення мали шевченківські свята в умовах таборів ін-
тернованих: "…впродовж існування таборів для інтернованих українців (1919–1925 рр.), незважаючи 
на складні умови, культурна діяльність мала на меті створення духовної атмосфери у середовищі ко-
лишніх воїнів, зупинку процесів деморалізації. Неоціненною в цьому процесі була роль Шевченківсь-
ких святкувань. Постать Т. Шевченка, яка була овіяна ореолом святості і поваги, стимулювала творчу 
атмосферу, сприяла національній ідентифікації, піднесенню духа" [5, 16]. 

Високим мистецьким рівнем відзначались шевченківські святкування у Празі у міжвоєнне два-
дцятиліття, до участі в яких широко залучалися піаністи. В концерті 1922 р. в Сметановій залі – найре-
презентативнішій сцені Праги брали участь піаністка-солістка Любка Колесса, концертмейстери Не-
стор Нижанківський, Платонида Щуровська-Россіневич. В святі 1924 р. як диригент хору, композитор і 
піаніст виступив Федір Якименко, виконуючи власні фортепіанні твори, а також композиції М. Лисенка, 
С. Людкевича, Ф. Колесси, О. Нижанківського. В 1925 р. Шевченківське вшанування відбулося за учас-
тю піаністки Володимири Божейко. У програмі вокального концерту, присвяченого творчості Т. Шевче-
нка у 1928 р., де прозвучали твори української та світової класики, як акомпаніатор був задіяний Зіно-
вій Лисько. У програмі Шевченківського концерту у 1931 р. були виконані фортепіанні твори Л. ван 
Бетховена та В. Барвінського у виконанні Романа Савицького, композиції Ф. Ліста, Ф. Шопена – у ви-
конанні професора Яна Ермла.  

У 1934 р. Товариство прихильників української пісні проводить Шевченківський святковий кон-
церт за участю композитора й піаніста Антона Рудницького, концертової піаністки Ольги Савович-
Шурдової [4, 17]. 

Український академічний комітет для міжнародної інтелектуальної співпраці при комісії союзу 
народів у 1936 р. святочну академію в пам’ять 75-річчя смерті Т. Шевченка проводить за участю піані-
стки Любки Колесси [4, 17]. 

Відзначення 125-річчя від дня народження Т. Шевченка у Сметановій залі у Празі 11 березня 
1939 р, до організації котрого поєднали зусилля Чеська академія наук та мистецтв, Слов’янський ін-
ститут, Український Вільний Університет, Чесько-український святочний комітет, пов’язане з участю не 
лише українських, але й чеських виконавців, серед яких піаністка Е. Галієва.  

У святі-академії у 1930 р. виступав Роман Сімович з сольним виконанням "Прелюду" В. Бар-
вінського та як учасник виконавського складу – "Пісні пісень" для сопрано, скрипки та фортепіано. 

На Шевченківському святі в Подебрадах у 1928 р. сольні фортепіанні композиції та супровід 
хору виконувала лектор інституту В. Березовська, Українська Академічна Громада в Коштальові у 
1931 р. запросила до участі в урочистостях піаністку Марію Класківу. 

Так, в одному з найпрестижніших залів Берліна – Бетховен-залі в присутності біля 850 осіб, 
серед яких було багато визначних представників німецького музичного, культурного та наукового світу 
в 1935 р. виступала піаністка Л. Колесса [10, 99-101; 4, 171].  

15 червня 1938 року в великому залі Бехштайна "Українська громада в Німеччині" влаштувала 
шевченківський вечір, у якому, зокрема, взяв участь Т. Микиша та берлінський акомпаніатор Герман 
Гоппе. Відгуки на сольні виконання ("Діло", "Berliner Tageblatt" "Berliner Lokalanzeiger") відзначають 
стильність, музикальність та високий професіоналізм молодого виконавця1.  

Під патронатом найвищої координаційно-репрезентаційної інституції українців в Торонто – 
Відділу КУК (Комітету Українців Канади, створеного в 1940 р., перейменованого у 1989 р. на Конгрес 
Українців Канади) – в 1942 р. відбувається перший Шевченківський концерт. До участі в ньому було 
залучено митців світової слави – піаністку Любку Колессу та співака Михайла Голинського [4, 167]. 

У спільному Шевченківському концерті Січі разом із УНО в 1943 р. брала участь Д. Гординська-
Каранович з виконнанням "Малої сюїти" Н. Нижанківського2. 

Cоті роковини смерті Т. Шевченка (1961) українською громадою Чикаґо відзначалося масшта-
бним мистецьким святом в Orchestra Holl за участю піаніста Б. Максимовича, у чиїй програмі були 
"Два прелюди" Л. Ревуцького, "Героїчний етюд" В. Косенка [15, 87]. 

Особливу групу складають інструментальні композиції, інспіровані творчістю Кобзаря. Так, 
1940-го року В. Косенко створив перший камерно-інструментальний ансамбль – струнний квартет 
(№ 5) за мотивами поеми "Сон", серед оркестрових композицій виділимо поему для струнного оркест-
ру "Душа поета" А. Штогаренка (1957), Поему-фантазію для віолончелі з оркестром на тему хору П. Ні-
щинського "Ой закувала та сива зозуля", парафраз для струнного оркестру "Думи мої, думи мої" 
Д. Клебанова (1950-ті рр.), симфонічну поему "Пам’яті Кобзаря" А. Штогаренка (1960), симфонічну по-
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ему "Пам’яті Т. Шевченка" В. Губаренка (1962), Другу симфонію-думу "Шевченківські образи" 
Л. Колодуба (1964), вокально-симфонічну поему "Тарас Шевченко" С. Жданова (1964) [9, 22-26], сим-
фонію № 6 "Думи мої, думи..." В. Бібика (1980) симфонія "De profundis" В.Губаренка (1995), "Камерна 
симфонія" у 3 ч. для голосу й камерного оркестру О. Киви (1989).  

 Започатковані поминальними опусами, вони поступово сформували потужний корпус зразків 
інструментального мистецтва, орієнтований на концертні запити виконавців та тогочасної публіки на 
батьківщині та в середовищі діаспори. Інтонаційною основою таких композицій є народні пісні на тексти 
Т. Шевченка, його улюблені народні пісні та популярні знакові твори, пов’язані з вшануванням Кобзаря. 

До переліку фортепіанних опусів належать: Полонез "На смерть Т. Шевченка" В. Пащенка 
(1861), "Жалібний марш на смерть Т. Шевченка" Т. Безуглого, виданий в Петербурзі у 1861 р. один із 
перших фортепіанних творів на шевченківську тематику, "Елегія до роковин смерті Т. Г. Шевченка" 
для скрипки й фортепіано та фортепіанний "Жалібний марш" (до 27-их роковин смерті Т. Шевченка) 
М. Лисенка (1888), "Прелюд пам’яті Шевченка" Я. Степового (1912). Поетичною творчістю Т. Шевченка 
інспіровані фортепіанні композиції: три п’єси з циклу "На луках" В. Сокальського (1891), цикл п’єс Ф. 
Надененка за шевченківською поемою "Гайдамаки" (1963), Три прелюдії ор. 38 Б. Лятошинського 
(1943) та цикл новел "Тарасові думи" І. Шамо (1960). "Фортепіанні композиції авторів за мотивами по-
езій Тараса Шевченка привертають увагу як характерні приклади шляхів образного збагачення форм і 
жанрів композиторської діяльності. Художні вартості та особливості Шевченкових віршів зумовили ак-
тивну взаємодію поезії та музики у єдиному художньому організмі, розкрили нові можливості літерату-
рно-сюжетного типу програмності в інструментальних творах" [13, 196] 

Серед власне фортепіанних композицій образ поета змальовано у "Шевченковій сюїті", 1942–
1943) Б. Лятошинського, в якій композитор до кожної з частин надав епіграфи з творів поета, та його 
сюїті "Тарас Шевченко" (1952), створеній на основі його ж музики до однойменного фільму І. Савченка, 
варіаціях для фортепіано "Садок вишневий коло хати" Д. Клебанова (1950-ті рр.), Сюїті для фортепіа-
но "Тарасові думи" І. Шамо (1960), поемі "Будинок-музей Т. Г. Шевченка" Ю. Іщенка з циклу "Київський 
альбом" (1966). 

До зразків творчості композиторів діаспори до цієї групи можна віднести увертюру для симфо-
нічного оркестру, "Легенду" для скрипки та фортепіано і "Думку" для віолончелі та фортепіано П. Се-
ниці (його П. Калениченко відносить до першої хвилі еміграції з кін. 1890 – поч. 1900-х рр. – у Москві 
разом з М. Рославцем та Л. Ніколаєвим), Другу симфонію за мотивами "Тополі" Р. Придаткевича, 
створену в еміграції у 1945 р. Першу симфонію російського композитора Й. Неймарка, присвячену 
пам’яті Т. Шевченка, фортепіанну фантазію на Шевченківські теми З. Лавришина. 

Цікавим явищем стало створення композицій для дитячої аудиторії та дидактичних п’єс шев-
ченківської тематики для діаспорних осередків дитячої музичної освіти. Звертання до подібної темати-
ки на батьківщині представлене фортепіанним дидактичним циклом Лариси Донник "Три п’єси за по-
езіями Т. Г. Шевченка" для скрипки і фортепіано для ДМШ (2003). 

16 лютого 2010 року в КРУ "Універсальна наукова бібліотека імені І. Франка" (м. Сімферополь), 
науково-творче товариство імені В. Безкоровайного спільно з Державною організацією "Всеукраїнсь-
кий інформаційно-культурний центр", провели презентацію нотного збірника "П’єси на українські теми 
для фортепіано в чотири руки" композитора Василя Безкоровайного3. "Цінним є те, що в збірці також 
представлені стрілецькі та повстанські пісні, котрі тривалий час були заборонені для вивчення в Укра-
їні. Поповнення цими творами сучасного українського педагогічного репертуару ПСМНЗ (початкові 
спеціалізовані музичні навчальні заклади, дитячі музичні школи, школи мистецтв, школи естетичного 
виховання тощо) є необхідним засобом задля популяризації творчості митців українського зарубіжжя" 
[1]. Збірка В. Безкоровайного з 12 п’єс упорядкована за принципом зростання їх складності, (серед 
них: "Вперед", "Вийшли в поле косарі" (1 і 2 вар.), "І шумить", "Ой видно село", "По морю", "Вільхівка" 
та "Реве та стогне"), а виклад дотриманий у традиціях ХІХ століття (суміщення вокальної партії та 
акомпанементу, популярних в середовищі аматорського музикування). 

Огляд представництва фортепіанного мистецтва у програмах шевченківських урочистостей ді-
аспорного середовища дає змогу вийти на певні узагальнення.  

Фортепіанне виконавство (сольне, камерне, концертмейстерське) в концертних програмах ше-
вченківських урочистостей в осередках української діаспори незалежно від територіального перемі-
щення її центрів було представлене кращими місцевими та запрошеними виконавськими силами укра-
їнців: Любкою Колессою (Канада), Романом Савицьким, Дарією Гординською-Каранович, Юрієм 
Олійником, Вадимом Кіпою, Мартою Кравців-Барабаш, Борисом Максимовичем, Р. Рудницьким, Ю. 
Осінчуком, М. Суком та ін. Воно характеризувалося консолідацією зусиль з іноземними митцями, до 
участі в ньому залучались педагоги, учні та виконавці-початківці, які мали змогу формувати в шевчен-
ківських програмах виконавський досвід та демонструвати громадянську позицію. 

Концертні програми формувались на підставі виконань світової класики (чим демонструвався 
фаховий професіоналізм піаністів-інтерпретаторів), першовиконань новітніх композицій українських 
митців (в т.ч. діаспорних осередків, завдяки чому реалізувалась популяризація національної фортепі-
анної творчості на міжнародному рівні), а також творів, програмно пов’язаних з творчістю чи самою 
постаттю Т. Шевченка. 
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Постійний соціокультурний запит на твори даної тематики слугував потужним стимулом для 
композиторської творчості не лише концертного плану (у сольних, камерно-вокальних та інструмента-
льних складах за участю фортепіано), але й дидактичній літературі. Доступність та патріотично-
виховна спрямованість закладають підґрунтя збереження, тяглості й розвитку національної традиції, 
зокрема й у ділянці фортепіанного мистецтва. 
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ЕТНІЧНІ ШРИФТИ В ДИЗАЙНІ ПАКУВАНЬ 

 
У статті визначено особливості використання етнічних шрифтів у створенні дизайну пакувань та особли-

вості їх сприйняття споживачами. З’ясовано ступінь вивчення типографіки в контексті використання етнічних 
шрифтових форм у практичному проектуванні пакувань. На основі аналізу зібраного матеріалу визначено, що 
етнічний стиль у дизайні пакувань є одним з трендів сучасності. Означені питання щодо проведення передпроек-
тних досліджень для з’ясування доречності використання етнічних мотивів та шрифтів. Запропоновано доповнен-
ня до навчальних завдань програми підготовки майбутніх фахівців графічного дизайну з проектування упаковок з 
використанням основ української типографіки. 

Ключові слова: типографіка, леттерінг, етнічні шрифти, дизайн пакувань. 
 
Чуева Оксана Владимировна, старший преподаватель Киевского национального университета 

культуры и искусств 
Этнические шрифты в дизайне упаковок 
В статье определены особенности использования этнических шрифтов при создании дизайна упаковок и 

особенности восприятия их потребителями. Выяснена степень изученности типографики в контексте использо-
вания этнических шрифтовых форм в проектировании упаковок. На основе анализа собранного материала опре-
делено, что этнический стиль в дизайне упаковок является одним из трендов современности. Сформулированы 
вопросы относительно проведения проектных исследований для выяснения уместности использования этнических 
мотивов и шрифтов в проекте. Предложены дополнения к учебным заданиям программы подготовки будущих спе-
циалистов графического дизайна по проектированию упаковок с использованием основ украинской типографики. 

Ключевые слова: типографика, леттеринг, этнические шрифты, дизайн упаковок. 
 
Chuyeva Oksana, senior lecturer Kyiv National University of Culture and Arts 
Ethnic fonts in the packaging design 
Globalization processes take currently place in the world. They promote active development of graphic design 

as a communicative component of modern society and in particular packaging design. One of the cultural area objectives 
can be formation national consciousness, a sense of ethnicity based on great cultural traditions among the Ukrainian 
people. The issue of national identity quest one should find in all areas of graphic design and especially in the design of 
packaging. Packaging has the greatest impact and the possibility of regular reminder to our contemporaries of the 
ancient roots of the indicated cultures. That could be possible because o its proximity to a particular consumer. 
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In today’s society the leading position among the artistic imaginative graphics belong to such important form as 
font. Font exists and develops along with the art of its time. Overall, a well-ordered approach to the isolation of fonts (font 
graphics) in a separate artistic practice has almost centenary history. Analysis of the masters activity in the area of font 
graphics determines a pattern: every day artists inspired by the idea to express the mentality of its people, turned to 
ancient folk heritage. This heritage created the universal codes of ethnic attitude. The artists transformed them according 
to their current art world trends. The font contains traditional symbols for every written culture. It helps to identify visually 
the features of the proposed national artistic and graphic solutions and to construct a visual identity system of graphic 
design in packaging. The article outlines the feature use of ethnic fonts in the process of creating packaging design and 
features perception by consumers. The article shows the stage of typography study in the context of using font ethnic 
forms in the practical packaging design. Since the potential consumers of goods and products are people of different 
nationalities with a rich tradition and history around the world, the issue of searching the national identity is activated. 
Because of using the fonts with national colors, designers can create a design that will seperate the product in a 
particular commodity segment. One can easily determine which national or even geographical region the inscription 
belongs to according to its graphics drawing fonts. The so-called national fonts have unique image that reflect national 
character the best way. At the first glance at the packaging, which is made in national traditions, we can almost 
accurately assign it to a particular geographic region or ethnic. Based on the analysis of the collected material the article 
determines that the process of combination of the old standard fonts, mixing them with updated and new fonts and 
graphic elements of the national is one of the current trends in the design of modern packaging. Fonts with distinctive 
national features may be composite and meaningful solution by themselves if such a solution is the general concept of 
promotion and positioning of certain goods. The designers in the process of making a new packaging should inextricably 
bind the symbolic font forms with graphic object. They have to have rich combination of stock options in their store – from 
classic, well-established and proven ones to innovative, yet proven suggestions. The author of the article proposes to 
include the discipline of design packages using the basics Ukrainian typography in the syllabus. 

Keywords: typography, lettering, ethnic fonts, packaging design. 
 
Глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі, сприяють активному розвитку графічного ди-

зайну як комунікативної складової сучасного суспільства. Одним із завдань галузі культури можна 
вважати формування в Україні серед українського населення національної свідомості, відчуття етніч-
ної приналежності величним історичним та культурним традиціям. Проблематика пошуків національної 
ідентичності має бути присутньою у всіх галузях графічного дизайну та в дизайні пакувань зокрема. 

Мета статті – визначити місце етнічних шрифтів у дизайні пакувань. 
Завдання: 1. Висвітлити окремі аспекти формування та існування групи етнічних шрифтів. 2. 

Дослідити досвід етнічних регіонів світу у створенні пакувань з використанням етнічних шрифтів. 3. 
Визначити дизайнерські прийоми поєднання шрифтів та графічних образів у дизайні пакувань. 

У кожен історичний період розвитку суспільства художньо-образні форми мають різні засоби 
відображення, фіксування в об’єктах мистецтва або в побутових речах, що сприяє отриманню естети-
чного та утилітарного задоволення споживачів поряд з іншими людськими потребами. Зі змінами ху-
дожньої творчості змінюється історія сприйняття та осмислення художніх творів. 

У сучасному суспільстві серед художньо-образних рішень лідируючі позиції зайняла така зна-
кова форма, як шрифт. Шрифт живе та розвивається разом з мистецтвом свого часу. Історія виник-
нення та формування шрифту як сучасного алфавіту сягає прадавніх часів. Малюнки знаків пройшли 
складний та довгий процес формування в алфавіт. На зміну складним рисункам прийшли більш прості 
знакові форми, що набули нового значення внаслідок істотного розширення їх соціальних функцій, 
насамперед функції комунікації як діяльності з обміну інформацією, що було зумовлено створенням 
принципово нових засобів передачі інформації. Дослідники намагаються виявити роль шрифтів як 
знакових форми в сучасному суспільстві, встановити тенденції їх змін та виникнення нових зразків, 
характерних для сучасного інформаційного суспільства. Ч. Моррис зазначає, що "…інтелект взагалі 
слід ототожнювати саме з функціонуванням знаків" [3, 37]. 

Сучасне суспільство визначається як матеріальне та дотримується принципу функціоналізму, в 
якому ще на початку ХХ ст. з впровадженням нових технологій та матеріалів дизайн отримав нові форм і 
методи проектування. Новітні технологічні розробки проклали шлях до створення оновленої естетики в 
дизайні, як результат – індустріальний дизайн став тріумфатором. Сьогодні ми знаходимось на черговій 
хвилі в галузі дизайну – поєднанні технологічності та функціональності, що беззупинно створює вироби 
масового користування. Поєднання інформативності та технології в сучасному дизайні має творче осмис-
лення та інтерпретування в проектних розробках дизайнерів, що працюють у пакувальній галузі. 

В цілому упорядкований підхід до виокремлення шрифтів (шрифтової графіки) в окрему мис-
тецьку діяльність має майже сторічну історію. Відомий дизайнер, типограф та викладач Я.Чихольд, 
окреслюючи можливості типографіки у своєму маніфесті "Die Neue Typographie", ще у 1928 році звертає 
увагу на вплив структури тексту і текстових блоків на процес читання ("…око спрямовується від одного 
слова і групи слів до іншої" [8, 67] та визначає шрифтову графіку/типографіку як "логічну організацію тек-
сту, що здійснюється за допомогою контрасту різних кеглів, насиченості шрифту, просторових інтерва-
лів, кольору і т.д." [8, 73]. Е.Рудер в своїй підсумковій праці (вперше робота побачила світ у 1967 році, 
надалі мала п’ять перевидань з доповненнями) "Типографіка. Інструкція з оформлення" на прикладі сво-
їх та учнівських робіт також розглядає можливі композиційні та графічні/типографічні рішення стосовно 
оформлення книги та шрифтової акциденції [6, 5]. Професійний бестселер, книга Р.Брінгхерст "Основи 
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стилю в типографіці", вперше видана в 1992 році, хоча і є суто англомовною типографікою, вважається 
"біблією" для дизайнерів книги [9]. Дж.Фелічі в своїй книзі, присвяченій типографіці, "Типографіка. 
Шрифт, верстка, дизайн" розглядає шрифт і текст виключно як об’єкт оформлення та підготовку творів 
до друку засобами набору і верстки, які мають художній та технічний аспекти [7]. 

На жаль у цих дослідженнях основна увага приділяється красі літер та тексту в творах літера-
тури та публіцистики або в плакатному мистецтві. Але сьогодні друкована поліграфічна продукція 
включає в себе весь спектр комунікативних рішень – від книг до рекламних звернень та пакувань. 
Створення пакувань сьогодні – це особлива галузь дизайнерської діяльності, яка межує з технологіч-
ними інноваціями й художньо-образними рішеннями та об'єднує їх можливості. Характерні особливості 
сучасної поліграфічної продукції взагалі та упаковок зокрема мають спрямування на широку аудиторію 
та мають потужне комунікативне навантаження [5, 3]. Саме пакування встановлює безпосередній кон-
такт між товаром, виробником та споживачем і в подальшому буде сприяти формуванню позитивного 
або негативного відношення до продукту, що знаходиться в середині пакування. Тому комунікативний 
аспект упаковок змушує загострити увагу на використанні в їх дизайні шрифтової графіки/типографіки.  

 Аналіз діяльності майстрів шрифтової графіки дозволяє визначити певну закономірність: митці 
кожної доби, натхненні ідеєю висловити ментальність свого народу, звертались до прадавньої народ-
ної спадщини, яка створила універсальні коди етнічного світовідчуття, та трансформували їх згідно з 
сучасними для них художніми світовими тенденціями. Шрифт містить в собі традиційні символи куль-
тури кожного писемного народу, що допомагає візуально виділяти національні особливості пропоно-
ваних художньо-графічних рішень та на їх грунті конструювати візуальну ідентифікаційну систему 
графічного дизайну у сфері пакувань. 

Перш за все необхідно зазначити, що усі зображення, які використовуються в дизайні пакува-
льної продукції, поділяються на елементи вербального та невербального спілкування. При цьому ви-
ключно вагоме значення має мова невербальних візуальних образів, оскільки вони сприймаються 
глядачем швидше, легше і точніше, ніж знаки літери і слова. Однак, яким чудовим не був би графічний 
образ, створений проектувальником, без текстової складової неможливо створити довершене паку-
вання. Велика частина обов’язкової інформації на пакуванні передається саме через текст. Це і склад 
продукту, і його кількість/об’єм (дозовані пакування), калорійність, енергетична цінність та багато зна-
ків маркування, що також є обов’язковими для визначення певних особливостей щодо експлуатації та 
подальшої утилізації пакування після використання. Але невід’ємною складовою будь-якого пакування 
є загальна назва продукту, тобто торгівельна марка, яка для просування продукту на споживчому рин-
ку та його запам’ятовування відіграє першорядну роль та несе смислове й графічне навантаження. 

Однак на цьому роль шрифтів не закінчується, а навпаки: саме в дизайні пакувань набуває ху-
дожньо-образного перевтілення та формує загальний образ сприйняття пакованого продукту. "Важливу 
роль при візуальному позиціонуванні відіграє вибір шрифтів, тому що шрифт є носієм не тільки інформації 
вербального характеру, а й емоційним "подразником". Магічне значення шрифту відоме з давнини, це 
особливе мистецтво, яке удосконалювалося протягом декількох тисячоліть" [1, 13], – зазначає О. Ганоць-
ка. На пакувальному об’ємі шрифту не достатньо лише легко читатися та бути яскравим. Саме завдяки 
вдало створеному або грамотно підібраному шрифту чи шрифтовій композиції споживачі легко можуть 
відрізняти спрямованість продукту, його споживчі характеристики та особливі якості. Сформований у 50-
70-х роках "інтернаціональний стиль" у графічному дизайні нівелює межі між різними народами та культу-
рами. В.Косів [2] розглядає проблеми глобальної уніфікації графічного дизайну та виокремлює особливості 
використання мотивів національного мистецтва в роботах графічних дизайнерів як засобів візуальної іден-
тифікації. З одного боку, однозначність "прочитання", інтернаціональність графічних образів та шрифтів в 
кожному куточку світу та формування стандартів надання інформації можна вважати позитивними здобут-
ками. За твердженнями О. Ганоцької, "найсильніший вплив на міжнародну стандартизацію пакувань спра-
вляють промислово розвинуті держави, яким властивий найвищий ступінь інтернаціоналізації економічного 
життя і найактивніша участь у міжнародних економічних відносинах, тому відбувається становлення стан-
дартизації міжнародного характеру" [1, 15]. Але утвердження інтернаціональної моделі з її прагматичною 
спрямованістю сформувало в графічному дизайні та в шрифтовій графіці тенденції до сліпого клонування 
вдалих рішень та використання шаблонів у створенні нових проектів, що не є позитивним внеском у розви-
ток етнічного спрямування в графічному дизайні.  

Оскільки потенційними споживачами товарів та продуктів є люди різних національностей з багати-
ми традиціями та історією у різних країнах світу, активується питання щодо пошуків їх національної іден-
тифікації. Завдяки застосуванню шрифтів з національним колоритом проектувальники можуть створити 
дизайн, що буде характерно виокремлювати даний продукт в тому чи іншому товарному сегменті. За ви-
сновками О.Осетрової [4], шрифт, крім комунікативних, технічних та естетичних функцій, виконує й етнічні 
функції. Етнічні функції шрифтів сформовані природними антропологічними відмінностями народів, що 
знаходяться на великих територіальних відстанях, в яких різний світогляд, культура, звичаї та мова. За 
характером графіки креслення шрифтів легко визначити до якої національності чи хоча б географічного 
регіону відноситься напис. Так звані національні шрифти мають свій неповторний образ, який якнайкраще 
відображує національний колорит. Вже на рівні першого погляду на пакування, що виконано у національ-
них традиціях, ми можемо майже безпомилково віднести його до певного географічного чи етнічного регіо-
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ну. Звичайно, візуальне сприйняття графічних та шрифтових образів на пакуваннях припускає певну обі-
знаність масових споживачів у зображувальному мистецтві інших країн та народів. У цьому є освітньо-
просвітницька функція графічного дизайну, трансльована через дизайн пакувань. 

Найвиразнішими представниками графічного дизайну на основі використання в упаковках колори-
тних етнічних шрифтів є регіони країн близького Сходу з домінуванням арабських та іудейських культурних 
традицій; далекосхідного регіону з японською та китайською культурою, розвинуті африканські країни та 
частково країни Латинської Америки. Збереження в цих країнах яскраво означених національних рис осо-
бливо в написанні шрифтів можна пояснити обмеженістю впливу західної культури, особливим статусом 
релігії та розвитком народних промислів. Взагалі, око споживача завжди помітить нестандартний, а іноді 
зовсім незрозумілий напис арабською хвилястою в’яззю чи китайськими ієрогліфами.  

Український споживач досить позитивно налаштований на сприйняття товарів та пакувань з 
використанням етнічної колористики не тільки екзотичних країн, а й власних етнічних здобутків. Успі-
шними стають проекти, в яких етнічні орієнтири проаналізовані і обрані вірно, ретельно оброблені та 
виважено застосовані до певної категорії або групи товарів. 

Використання декоративних шрифтів з яскраво означеними національними ознаками та істо-
ричним проміжком вже зайняли своє місце в таких сегментах пакувальної продукції, як пакування для 
харчових продуктів – від товарів що належать до мінімального споживчого кошику (борошно, цукор, 
молоко, бакалія: ТМ "Слов’яночка", "Хуторок", "Славія") до елітних напоїв ("Гетьман", "Козацька Рада", 
"Хлібна сльоза") та солодощів преміум-класу: Житомирські ласощі "Український сувенір", "Щедра ду-
ша", цукерки ТМ "Світоч" – "Lviv", "Стожари"), сувенірна продукція (книжкова скринька "Українські каз-
ки", пакети для одежі "Українські вишиванки"), обмежені ексклюзивні подарункові партії та одиничні 
пакування ручного виготовлення. Хоча останнім часом виробництво ексклюзивної упаковки зростає. 
Розвинення ексклюзивного сегменту пакування в Україні також має дві тенденції: у бік глобалізації та 
створення національної моделі дизайну [1, 16]. 

Шрифтові електронні бібліотеки мають досить обмежений асортимент гарнітур з яскраво ви-
раженим українським колоритом. Тому, на жаль, а можливо, і на краще дизайнери мають ексклюзивно 
обирати етнічні або історичні прототипи для подальшої їх адаптації. Саме при виваженому та грунто-
вному підході до створення нового проекту мають "народжуватися" шедеври сучасного леттерингу на 
традиційній основі. 

Шрифти з характерними національними ознаками вже самі по собі можуть бути композиційним 
та змістовним рішенням, якщо таке рішення є загальною концепцією просування та позиціонування 
певного товару. Дизайнери в процесі створення нових пакувань повинні нерозривно пов’язувати зна-
ковість шрифтових форм з графічними об’єктами та мати в своєму арсеналі багатий запас варіантів 
таких поєднань – від класичних, усталених та перевірених часом до інноваційних, ще не випробуваних 
пропозицій. Саме за вдалістю поєднання шрифтових та графічних засобів у дизайні пакувань можемо 
оцінювати компетентність дизайнера, його фаховий рівень. Яскравим зразком віднайдення таких рі-
шень є роботи скандинавських дизайнерів як в зображувальній графіці, так і в шрифтовій культурі. Та-
ким прикладом є оновлена лінія пакувань для пива "Faxe", в якій вишукано поєднані зображення леге-
ндарних скандинавських богів в стилі "фентезі" з сучасною "скупою" шрифтовою трансформацією 
простої шрифтової гарнітури у навмисно грубуваті літери.  

Процес поєднання вже усталених, стандартних шрифтів, змішування їх з оновленими та нови-
ми шрифтами і графічними національними елементами є одним з актуальних трендів в дизайні сучас-
них пакувань. Але для виконання таких завдань необхідно провести дослідження для з’ясування до-
речності використання етнічних мотивів та написів. Дати відповіді на запитання: 

- чи буде застосований графічний прийом адекватно сприйнятий споживачами цього продукту?  
- чи відобразять запропоновані графічні образи та символи культуру, традиції обраного для ві-

дображення регіону чи історичного періоду? 
- які графічні техніки та шрифтові інструменти підходять для візуального відтворення обраної теми? 
Взагалі робота зі збору та виокремленню необхідної для проекту інформації вимагає від прое-

ктувальників прискіпливості та уваги до використання найкрихітніших графічних елементів та шрифтів, 
задіяних як в смисловому, так і в композиційних рішеннях. Бо "перебір" або, навпаки, "недобір" у вико-
ристанні графічних та шрифтових компонентів може привести до невизначеності позиціонування па-
кування у потенційного споживача, а ще гірше – повного її несприйняття, що, в свою чергу, викличе 
"провал" продукту на ринку. Головна функція шрифтової композиції на пакуванні (логотип, торгова ма-
рка та інформаційні тексти) – це створення певного стану та відтворення у візуальній формі настрою і 
почуттів пакованого товару/продукту. Довершене пакування має стати комунікаторм/посередником, 
яке допоможе утворити довгостроковий зв’язок між виробником та споживачем. 

Шрифтові композиції, особливо на пакуваннях, знаходяться у постійному розвитку, тобто графічні 
рішення актуальні сьогодні та є трендом, що в недалекому майбутньому, на жаль, стають архаїчними і по-
ступаються місцем новим проектам. Так, сьогодні в сегменті молодіжної групи товарів актуальним стає 
шрифтовий леттерінг, тобто намальовані від руки шрифтові композиції. Наочним прикладом є оновлені 
пакування соків "Rich", новий продукт "Джон Кук" кукурудзяні палички, серія етикеток для десертного лікера 
"Afrikano", солодка вода "Живчик", паперові серветки "ZooZoo" та багато інших одиничних розробок. 
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Роботи сучасних дизайнерів мають "підняти" традиційні культурні цінності, тобто знайти та 
сформувати нові/оновлені графічні форми та довести їх до рівня адекватного сприйняття суспільст-
вом. Вивчення етнічних та історичних шрифтів вже є елементом навчальної програми зі шрифтової 
графіки та проектування пакувань, але на сучасному етапі є актуальними включення до програми за-
вдань зі створення леттерингу на основі етнічних та історичних шрифтів. Художньо-образна оболонка 
є важливим компонентом сприйняття тексту, що бере активну участь у формуванні особистого став-
лення до пакованого продукту. 

У статті визначені головні джерела, що впливають на формування етнічного образу пакування, 
зокрема етнічних шрифтів. Перераховані регіони та визначені сегменти, в яких етнічні художні традиції 
збереглися в дизайні пакувань. Саме через наближеність до конкретного споживача пакування мають 
найбільший вплив та можливість регулярного нагадування нашим сучасникам про прадавні корені 
означених культур. 

Хоча глобалізація та наближення до європейських і світових стандартів не завжди позитивно 
впливає на формування образу національного продукту/пакування, можемо впевнено сказати: завдання 
визначення етнічної приналежності продукту засобами графічного дизайну є одним з найважливіших. 
Визначено, що етнічний підхід до створення образу в пакуванні є сучасним трендом у всьому світі.  

Проблематика етнічних шрифтів у дизайні пакувань допоки не виокремлювалась та розглядалась 
лише в контексті графічного дизайну взагалі. Не існує впроваджених методичних розробок у галузі мето-
дології щодо використання в проектних розробках пакувань етнічної символіки та шрифтів, хоча окремі 
пропозиції щодо використання архетипових та геометричних форм, кольорів та усталених кольорокоду-
вань вже напрацьовані. У практиці сучасного дизайну пакування домінують розтиражовані шрифтові кліше, 
причому на досить спрощеному рівні, а важливість шрифтової графіки зводиться до передачі інформації.  

Ми наголошуємо на необхідності використання в упаковці не тільки зображувальних етнічних 
мотивів, а й колоритних шрифтових рішень та нестандартних поєднань зображень із типографікою, які 
в подальшому можуть стати не тільки одним з напрямів розвитку сучасних трендів, а й усталеними 
етнічно ідентифікуючими прийомами проектної роботи.  
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ПАРОДІЯ ЯК МЕТОД В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРІ  

20-х років ХХ століття  
 
У статті розглянута театральна пародія як один із домінуючих художніх методів у виставах комедійних жанрів 

20-х років ХХ століття. Увага зосереджена на двох основних об’єктах пародійного висміювання: "театрі корифеїв" та 
квазі-революційному театрі, які кожен по-своєму потребували аналітичної рефлексії. На прикладі таких вистав, як "Вій" 
Остапа Вишні і Г. Юри, "За двома зайцями" В. Ярошенка і В. Василька, "Шпана" В. Ярошенка і Я. Бортника та ін. дослі-
джуються механізми функціонування пародії, визначаються її пріоритетні мистецькі завдання.  

Ключові слова: театральна пародія, український театральний авангард, "театр корифеїв", комедійні жанри.  
 
Чужинова Ирина Юрьевна, заместитель главного редактора журнала "Украинский театр" 
Пародия как метод в украинском театре 20-х годов ХХ века 
В статье рассматривается театральная пародия как один из главенствующих художественных методов в 

спектаклях комедийных жанров 20-х годов ХХ в. Внимание обращено на два основных объекта пародийного ос-
меяния: "театр корифеев" и квази-революционный театр, которые каждый по-своему требовали аналитической 
рефлексии. На примере таких спектаклей, как "Вий" Остапа Вишни и Г. Юры, "За двумя зайцами" В. Ярошенко и 
В. Васылько, "Шпана" В. Ярошенко и Я. Бортника и др. изучаются механизмы функционирования пародии, опре-
деляются ее приоритетные художественные задачи.  

Ключевые слова: театральная пародия, украинский театральный авангард, "театр корифеев", комедий-
ные жанры.  

 
Chuzhynova Iryna, deputy editor-in-chief of Ukrainian Theatre Magazine 
Parody as a method is in the Ukrainian theater in 1920-th.  
A parody as one of the leading methods of creation of the Ukrainian theatrical comic genres in 1920th closely 

constrained with the formative processes of the Ukrainian avant-guard.  
However, until now a parody was examined as immanent property of individual stage-director styles. On 

business, there are all grounds to talk about this method as one of key for becoming of avant-guard art in 1920th. Task of 
this article is to specify the basic objects of parody, define her basic functions and to review practical realization of this 
method on the examples of different comic genres. 

The radical updating of manner and matter of dramatic art became one of key tasks for the Ukrainain theatre 
after October revolution. The theatrical experiments of the first half of 1920th were aimed at a capture new aesthetics, 
styles, genres and assuming contiguous airs of arts (foremost to the circus and cinema).  

Having regard to this stormy process of updating, a theatre in 1920th by means of parody conducts the captious 
revision of principles of axiology and aesthetic of own existence. It is however important to mark that in the Ukrainian 
theatre 1920th a parody appealed both to the past and to present tense and was aimed at a few objects.  

The first object of parody derision in theatricals 1920th was a "korypheys theatre" ("theatre of leading") as 
powerful artistic phenomenon that was formed in the second half of ХІХ of century and determined dominating style of 
the Ukrainian theatre in the first decades of ХХ of century yet. This direction for application of parody as good as possible 
the numerous comedies-remakes of the marked period, in that a theatre works off the mechanism of dialogue with the 
previous type of a stage culture, is illustrated a method.  

As the second object of parody, however paradoxically, a vanguard-revolutionary theatre came forward, that in 
the best standards gravitated towards self-reflectiveness, to the exposure of defects and lacks of agitation-poster 
presentations, that regularly appeared during all decade. This direction educed itself in different popular comic forms that 
time – foremost, in the comedies-remakes and theatrical revues. 

In 1920th outstanding popularity were used by comedies-remakes that one by one appeared on the stages of many 
theatres. For example, "Poshylys u Durny" (Honeyfuggled themselves) by V. Yaroshenko after M. Kropyvnitskiy (staged by F. 
Lopatynskiy in the Artistic Association Berezyl, 1924), "Sorochinskiy yarmarok" (Sorochyntsi fair) by M. Tereshenko after M. 
Gogol and M. Starytskiy (staged by M. Tereshenko in the Theatre-school named after G. Mykhaylychenko, 1924), "Vij" by 
Ostap Vyshnya after M. Gogol and M. Starytskiy (staged by G. Yura in the Franko Theatre, 1925) and so on.  

The form of comedy-remake gave to the theatre possibility of direct and active dialogue with the previous epoch 
of "korypheys theatre". Exactly this immanent property of comedy-remake needed a parody as foremost to the method of 
creation of intertextual the artistic field that would be general for classic and avant-guard cultures.  

In comedies-remakes it is possible an urgent task to the parody to name the study of laws of other artistic 
reality. Exactly through a parody in 1920th the Ukrainian theatre mastered experience of "korypheys theatre" – the close 
in a historical prospect phenomenon already with the formed style and genre system. 

Except mastering of experience, a parody had other goal. Can assert that "korypheys theatre" as the 
phenomenon of the Ukrainian theatrical past that has an outstanding value for becoming of national culture is canonized 
exactly in the process of his parodying. One of most model for 1920th theatrical-remake was "Vij" by Ostap Vyshnya.  

A parody was actively used and for criticism of that time theatrical process, exposure of him weak points and, to 
say, neutralizations of excessive fervor that was the necessary constituent of any ideological engaged presentation.  
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In such performances as "Za dvoma zaytsamy" by V. Vasylko and V. Yaroshenko after M. Starytskiy (staged by 
V. Vasylko in the Artistic Association Berezyl, 1925; Franko Theatre,1925 and others), "Shpana" (Menagerie) by V. 
Yaroshenko (staged by Y. Bortnyk in the Artistic Association Berezyl, 1926), revues "Hello, on the air number 477!" 
(staged by B. Balaban, K. Dyhtyarenko, L. Dubovyk, V. Sklyarenko in the Berezil, 1929), "Four Chemberlens" (staged by 
B. Balaban and V. Sklyarenko in the Berezil, 1931) a noticeable place in the structure of performance was occupied by 
scale artistic parodies on a pseudo-revolutionary theatre. As marks Violetta Gudkova, already at the beginning of 1920th 
a revolutionary splint is formed. To the middle of 1920th he is not only well known, but also easily yields to parodying. 

We can draw the conclusion, that in presentations of 1920th a parody was one of effective methods, firstly, for 
the revision of the inherited tradition of "korypheys theatre", secondly, for the self-criticism of theatre that was in the 
permanent search of own national identity. 

Keywords: thetre parody, Ukrainian theatre avant-guard, comedy genre, "korypheys theatre".  
 
За останні два десятиліття працею багатьох дослідників у науковий простір українського теат-

рознавства частково був повернутий такий важливий для формування новітньої історії театру напря-
мок, як авангард 1920-х рр. Те, що проект українського авангарду не зміг стовідсотково реалізувати 
себе в національній культурі, зокрема в площині театру, робить його принадним для дослідження. 
Адже цей період містить багато нерозгорнутих естетичних "програм", світоглядних філософських кон-
цептів, які й досі не втратили актуальності, тож потребують бути проаналізованими і осмисленими, 
оскільки нинішній український театральний процес поза своїм історичним контекстом втрачає і логіку 
поступального розвитку, і необхідні пояснення особливостей його динаміки.  

Пародія як один із провідних методів творення українських театральних комедійних жанрів 1920-х 
рр. тісно пов’язана з формотворчими процесами українського авангарду. У сучасних дослідженнях про цей 
метод згадано у зв’язку з вивченням режисерської практики Л. Курбаса, Ф. Лопатинського, Я. Бортника в 
працях Г. Веселовської [1; 2], Н. Єрмакової [3], Н. Корнієнко [4], в історичних студіях про театри малих 
форм Г. Ботунової [5], О. Галонської [6], у літературознавчих дослідженнях драматургії зазначеного пері-
оду передовсім йдеться про монографії А. Білої [7] і Т. Свербілової, Н. Малютіної, Л. Скорини [8].  

Однак досі пародія розглядалася як іманентна властивість індивідуальних режисерських сти-
лів. Насправді ж, є усі підстави говорити про цей метод, як один із ключових для становлення аванга-
рдного мистецтва 1920-х рр. Завдання даного дослідження: вказати основні об’єкти пародії, визначити 
її основні функції та проаналізувати практичну реалізацію цього методу на прикладах вистав різних 
комедійних жанрів.  

Радикальне оновлення форми і змісту театрального мистецтва стало одним із ключових за-
вдань для пореволюційного театру: "Мистецтво сучасності має бути ще небувалим. Звідси простий 
шлях до всіх тих численних експериментів, що робилися <…> в революційних майстернях, пролетку-
льтах, ревстудіях і т. д." [9, 203]. Театральні експерименти першої половини 1920-х років були націлені 
на опанування новими естетиками, стилями, жанрами і прийомами суміжних видів мистецтв (передов-
сім цирку і кінематографу). Інтенсивність і радикальність цього процесу оновлення національного кону, 
одразу ж фіксує і професійне око критика: "Театральна сцена при перебільшеній еволюції "конструкції" 
приводила од театральної сцени до циркової арени <…>, або до одкидання всіх декораційних прикрас 
і оголення театрального "виробництва" і машинерії… Гіпертрофія, перебільшення руху актора робила 
його врешті акробатом <…>, гіпертрофія театральности всупереч старому реалізмові наближала ак-
тора до клоуна, а гіпертрофія темпу <…> примусила театр подати руку кінематографу" [10, 43]. 

Зважаючи на цей бурхливий процес оновлення, театр у 1920-х рр. за допомогою пародії про-
водить прискіпливу ревізію аксіологічних і естетичних засад власного існування, оскільки "у спадок 
українському авангардові від попередників дісталися непереосмислений канон класиків, неподолана 
<…> традиція, застарілі канони жанрів…" [11, 191]. Як зауважив на початку авангардного руху в 1921 
р. Ю. Тинянов, саме пародія виконує роль своєрідного важеля у боротьбі мистецьких поколінь, адже 
вона, руйнуючи старе зсередини, забезпечує поступ мистецького процесу [12, 198]. Однак важливо 
зазначити, що в українському театрі 1920-х рр. пародія апелювала як до минулого, так і до теперіш-
нього часу і була націлена на кілька об’єктів.  

Виокремимо найважливіше. Першим об’єктом пародійного висміювання у спектаклях 1920-х рр. 
був "театр корифеїв" як потужне мистецьке явище, що сформувалося у другій половині ХІХ ст. і в перші 
десятиліття ХХ століття ще визначало панівний стиль українського театру. Цей напрямок для застосу-
вання пародії як методу якнайкраще ілюструють численні комедії-переробки зазначеного періоду, в яких 
театр відпрацьовує механізм діалогу з попереднім типом сценічної культури. Другим об’єктом пародії, як 
не парадоксально, виступав сам авангардно-революційний театр, що в кращих своїх зразках тяжів до 
саморефлексії, до викриття хиб і недоліків агітаційно-плакатних вистав, які регулярно з’являлися протя-
гом усього десятиліття. Цей напрямок виявив себе у різних популярних комедійних формах того часу – 
передусім у тій же комедії-переробці і театральному ревю. Нижче для двох зазначених випадків ми роз-
глянемо алгоритм творення пародії, проаналізуємо її ідейну спрямованість. 

У 1920-х рр. неабиякою популярністю користувалися комедії-переробки, що одна за одною 
з’являлися на сценах багатьох театрів. Для прикладу, "Пошились у дурні" В. Ярошенка за М. Кропив-
ницьким (режисер Ф. Лопатинський, Мистецьке об’єднання "Березіль", 1924 р.), "Сорочинський ярма-
рок" М. Терещенка за М. Гоголем та М. Старицьким (режисер М. Терещенко, Театр-студія ім. Г. Ми-
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хайличенка, 1924 р.) "Вій" Остапа Вишні за М. Гоголем і М. Кропивницьким (режисер Г. Юра, Театр ім. 
І. Франка, 1925 р.), "Запорожець за Дунаєм" Остапа Вишні за С. Гулаком-Артемовським (режисер М. 
Крушельницький, Державний театр музичної комедії, 1930 р.) та багато ін.  

Форма комедії-переробки надавала театрові можливість прямого і активного діалогу з попере-
дньою епохою: "форма ремейку ніби подвоює драматичну дію, створює додаткові діалогічні стосунки з 
текстами-"першоджерелами", буквально провокує полеміку з ними. Причому у ремейку встановлюєть-
ся діалог не з приводу деталей, це діалог між двома цілісними моделями світу, що втілюють дві різні 
концепції…" [13, 429-430]. Саме ця іманентна властивість комедії-переробки потребувала пародії як 
передусім методу творення інтертекстуального художнього поля, яке було б спільним для класичної 
та авангардної культур.  

Нагальним завданням пародії у комедіях-переробках можна назвати вивчення законів іншої 
художньої реальності. Нам імпонує формулювання дослідника В. Виноградова властивостей цього 
художнього методу: "Пародії, звичайно, спрощують стиль, проте вони визначають у цьому стилі якісь 
нові для сприйняття тієї епохи елементи художньої форми, структурні співвідношення і т. д." [14, 499]. 
Саме через пародіювання у 1920-х рр. український театр засвоював досвід "театру корифеїв" – на-
ближеного в історичній перспективі явища вже зі сформованим стилем та жанровою системою. 

Окрім засвоєння досвіду, пародія мала й іншу мету. Можемо стверджувати, що "театр корифе-
їв" як явище українського театрального минулого, що має непересічне значення для становлення на-
ціональної культури, канонізується саме у процесі його пародіювання. Як доводить О. Фрейденберг, 
саме у пародії віднаходимо архаїчну релігійну концепцію "другого аспекту" [15, 497], адже у часи анти-
чності і середньовіччя пародіювалося лиш недоторканно святе – боги і культ (як вторинна якість – пе-
ренесення пародії на владу і державу) [15, 494]. Себто лиш те, що було наділено найбільшою цінністю 
ставало предметом осміяння і пародії. За влучним зауваженням С. Павличко: "Поняття класичності 
передбачає в українському варіанті заборону на критику… Канон класиків пов’язаний з їх обов’язковим 
культом" [11, 157]. Тобто спародійований у комедіях-переробках "театр корифеїв" возвеличується і 
осміюється одночасно – йому віддають шану і проводжають у минуле.  

Одним із найпоказовіших для 1920-х рр. спектаклем-переробкою був "Вій" Остапа Вишні у Теа-
трі ім. І. Франка [16]. Вирішення вистави у музично-драматичному ключі вказувало передусім на збе-
реження притаманного "театрові корифеїв" стилю. Однак українську традиційну театральну культуру 
автори спектаклю вписали в авангардний тогочасний контекст. Синкретичний музично-драматичний 
спектакль мав продовження у новій модифікації, яка тяжіла не до побутової комедії, а наближалась до 
оперети, навіть до ревю-оперети. Концептуальним ядром цього спектаклю стала пародія як основний 
принцип організації матеріалу, адже "від стилізації до пародії – один крок; стилізація, комічно вмоти-
вована чи підкреслена, стає пародією" [12, 201].  

Художнє вирішення А. Петрицького, музична партитура Н. Прусліна, режисерські ходи Г. Юри 
та акторська гра – усе було підпорядковано одній меті: зробити сучасну авангардну виставу, яка утве-
рджувала б нову театральну мову і одночасно ревізувала стиль попередньої епохи. Цей висновок під-
тверджується в враженням критика: "Протягом усієї вистави є музика й співи, при чому ця частина ви-
стави збудована так, що вона повинна бути пародією на старий "малоросійський" театр, викриваючи 
його інертність та застарілість сценічних засобів. Іронія над "малоросійщиною" снується червоною ни-
ткою крізь усю виставу" [17, 18]. 

Як ми зазначали вище – пародія активно застосовувалася і для конструктивної критики тогоча-
сного театрального процесу, виявлення його слабких місць і, сказати б, нейтралізації надмірного па-
фосу, що був неодмінною складовою будь-якої ідеологічно ангажованої вистави. Промовистий факт: 
невдовзі по перших постановках Курбасових "Гайдамаків" за Т. Шевченком, вже восени 1920 р. на 
сцені київського "Театру пародій" з’являється комічна версія цієї інсценізації. Особливо рецензент від-
значав дотепність режисера Д. Ровинського у пародіюванні масових сцен [18].  

У таких виставах, як "За двома зайцями" В. Василька та В. Ярошенка за М. Старицьким (режи-
сер В. Василько – Мистецьке об’єднання "Березіль", 1925; Театр ім. І. Франка, 1925; Одеська держд-
рама – 1925 р.; Харківський Червонозаводський театр, 1929 р.), "Шпана" В. Ярошенка (режисер Я. Бо-
ртник, Мистецьке об’єднання "Березіль", 1926 р.), ревю "Алло, на хвилі 477!" (режисери Б. Балабан, К. 
Діхтяренко, Л. Дубовик, В. Скляренко, "Березіль", 1929 р.), "Чотири Чемберлени" (режисери В. Скля-
ренко та Б. Балабан, "Березіль", 1931 і 1933 рр.) помітне місце у структурі спектаклю посідали масш-
табні мистецькі пародії на квазі-революційний театр. Як зазначає В. Гудкова, вже на початку 1920-х 
років "формується революційний лубок. До середини 1920-х років він не тільки добре відомий, але й 
легко піддається пародіюванню" [19, 251]. 

Так, у "За двома зайцями" режисер В. Василько особисто дописує третій епізод спектаклю 
"Халтурка в клубі". Він розгортався як окремішня вистава у виставі. Дерев’яна об’ємна конструкція-
трапеція, що височіла на кону і трансформувалася у різні локації (слугувала і вуличним помостом, і 
сходами, і стіною-вигородкою у хаті Сірків), раптом, ніби ворота, прочиняла одну зі своїх бокових пло-
щин і перед глядачами виникала майже вертепна скринька [20]. Над низеньким входом був прилашто-
ваний непропорційно громіздкий транспарант "Рабклуб", а обабіч "сходинками" вибудовано кілька ло-
зунгів у ритмі віршів В. Маяковського: "Быт стар! Быт спит! Бей быт!". 
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На цьому "ура-революційному" тлі актори-аматори під керівництвом "досвідченого" режисера 
Залізняка (актор М. Крушельницький) провінційного "малоросійського" театру ставили "Червону Ната-
лку". Так театр критикував неоковирні методи "осучаснення" класичного твору, сумнівні художні досяг-
нення усіх незугарних переробок, які пропонували такі драматурги, як, скажімо, І. Сенченко чи В. Му-
ринець, і які широко тиражувала спілка "Плуг". Однак цей епізод із повним правом можна було б 
вважати і самоіронією авторів "За двома зайцями", адже вони також експлуатували класичний сюжет, 
перелицьовуючи його на потреби дня.  

Роком пізніше, у спектаклі "Шпана" режисер Я. Бортник також звертається до театральної па-
родії – друга інтермедія "Революційно-фокстротна вистава". У ремарці автори пояснюють, що мають 
на меті висміяти театр, "який намагається догоджати низьким інстинктам публіки і під прикриттям "іде-
ології" проводить фокстрот і голі ніжки" [21, 259]. Об’єктом для висміювання обрано виставу Б. Глаго-
ліна "Полум’ярі" А. Луначарського, яку він ставив двічі – у 1924 р. на сцені Театру ім. І. Франка (Хар-
ків), 1925 р. на сцені Одеської держдрами.  

У пародійній інтермедії вистави із сарказмом називають стереотипи, шаблони, кліше, як сюже-
тні, так і художні, якими грішать драматурги і режисери, звертаючись до революційної тематики. В 
"Революційно-фокстротній виставі" лиш дві протидіючі сили – Буржуазія та Пролетарі, що змальовані 
у карикатурно-гіперболізованому ключі. Переможений клас, передчуваючи свою загибель, обирав 
смерть від "шампанського і фокстроту" і співав романси як "лебедину пісню". Буржуазія конала у паро-
дійному фокстроті, який виконувався акторами, лежачи, – балетмейстер спектаклю Є. Вігільов приду-
мав ємну метафору такого собі "танку смерті". А знедолений клас вривається на кін із запаленими сір-
никами, щоб сповістити про свою перемогу. Запалені сірники були їдким парафразом фінальної сцени 
"Полум’ярів" Б. Глаголіна, яка була феєрією світла, вогнів, руху: із глядної зали на сцену вбігав проле-
тарський натовп, несучи із собою символічне світло "нового життя".  

Третя частина ревю "Алло, на хвилі 477!" мала назву "Пекельне дійство" і була присвячена 
дружній пародії на гумориста Остапа Вишню та його переробкам "Вія" та "Орфей у пеклі" за Ж. Оф-
фенбахом. Суть полягала в тому, що письменник сам на короткий час ставав героєм своїх творів, а 
харківське богемне літературно-театральне середовище зображувалось як долішній світ, в якому па-
нує безтурботне гультяйство. У ревю "Чотири Чемберлени" помітне місце посідав епізод "Чемберлени 
над Гангом" – пародія на тогочасний балет балет "Ференджі" (інша назва "Вогні над Гангом") на музи-
ку Б. Яновського в постановці вельми популярного тоді М. Фореггера. На превеликий жаль, залишило-
ся обмаль свідчень щодо сценічної реалізації пародії у цих ревю.  

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що у виставах 1920-х рр. пародія була одним із 
ефективних методів, по-перше, для ревізії спадкової традиції "театру корифеїв", по-друге, для само-
критики театру, що перебував у постійному пошуку власної національної ідентичності. Саме завдяки 
пародіюванню відбувалася мистецька полеміка, звернена у минуле і теперішнє українського кону, че-
рез цей метод відпрацьовувалися механізми оновлення театрального дискурсу.  

Обсяг цієї статті аж ніяк не вичерпує багатоманітну тему української театральної пародії, що 
заслуговує на більшу увагу, адже є однією із невід’ємних складових історії національного театру, за-
свідчує його вітаїстичний потенціал та здатність до регенерації за будь-яких суспільно-політичних об-
ставин. І як влучно зауважив критик Й. Шевченко: "Театр і здатність до театральности – термометр, 
що показує силу кипіння суспільної енергії, ступінь творчої потенції даної нації…" [22, 9]. 
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ПЛЕНЕРНИЙ РУХ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
У статті розглядається робота численних сучасних мистецьких пленерів України. Зроблено спробу їх кла-

сифікації за типами. Характеризуючи роботу провідних пленерів, які почали свою діяльність з середини 90-х років 
XX ст., автор виявляє їх головну творчу спрямованість, особливості і значення для розвитку сучасного пленерно-
го пейзажного живопису України. Розглядається і робота менш відомих місцевих пленерів, які теж мають досить 
важливе значення для розвитку художньої культури різних регіонів країни. 

Ключові слова: живопис, пленер, творчість, пейзаж, етюд. 
 
Чурсин Александр Викторович, аспирант Харьковской государственной академии дизайна и искусств 
Пленэрное движение в Украине на современном этапе 
В статье рассматривается работа многочисленных творческих пленэров Украины. Предпринята попытка 

их классификации по типам. Характеризуя работу основных, ведущих пленэров, которые начали свою работу с 
середины 90-х годов XX ст., автор выявляет их основную творческую направленность, особенности и значение 
для развития современной пленэрной пейзажной живописи Украины. Рассматривается и работа менее извест-
ных местных пленэров, которые также имеют немаловажное значение для развития художественной культуры 
различных регионов страны. 

Ключевые слова: живопись, пленэр, творчество, пейзаж, этюд. 
 
Chursin Oleksandr, Postgraduate student, Kharkov State Academy of Design and Arts 
Plain-air movement in Ukraine at the contemporary stage 
The article deals with the work of numerous Ukrainan art pleners. An attempt of their classification is made. 

Characterising work of the main, leading pleners which began the work in the middle of the 90th years of the XX century, 
the article reveals their main creative orientation, features and value for development of modern plein-air landscape 
painting in Ukraine. The work of less-known, local pleners which also are of great importance for development of art 
culture of various regions of the country is considered also. 

In the nineties of the XX century owing to the democratization of the public relations and the release from 
ideological oppressions, the landscape genre gradually revives and gains new qualities. Especially it was promoted by 
origin of the plein-air movement at the beginning of the 2000th years. In the new conditions the landscape art is 
characterised by coexistense of the most different directions and tendencies. 

Today in Ukraine more than 60 various art pleners work with various organizational and crative problems already. 
Their activity and value for development of the contemporary Ukrainian landscape painting demands serious 

studying. The necessity of the detection the special nature of plein-air movement and the tendencies of its development 
appeared. 

The contemporary plein-air painting approves ideas of the direct communication with the nature. The interest tof 
artists in the plein-air landscape becomes a peculiar form of a protest against the negative phenemena of the modern life 
such as thte sharp falling of the spirituality, a global urbanization, irresponsible experiments with the nature. 

In the modern art critician literature there are no essential researches which would study problems of the plein-
air movement, its formation and development.  

More than other publishing editions in Ukraine the magazine of NUAU "Fine Arts" devotes its articles to a 
subject of activity of pleners. In 2003–2013 it publishes a number of articles devoted to tthe work of Crimea, Zakarpatye, 
other regions, but they have only the general infomation character. 

These are A. Fedoruk, V. Petrashik, O. Zagaetska, O. Denisenko, V. Nemtsova, I. Gresik, A. Nosenko and other 
authors’ articles.  

The modern art plener movement is in a phase of active and stable development. It represents one of tthe most 
important sides of the development of the landscape art of our days. 

Many known Ukrainian artists – participants of pleners in their creative work keep and carry on the realistic 
traditions of the Ukrainian plein-air landscape which comes from S. Vasilcovsky, P. Levchenko, I. Trush, I. Burachek, O. 
Novakovsky. N. Glushenko, S. Shishko, F. Zakharov, A. Kashay and other masters. 

By its value the modern Ukrainian pleners can be divided to the main (leading) and local. The main pleners 
differ by the powerful economic base, permanent work of the known painters in them, work of groups not less than 1 
month, holding the exhibitions and master classes, the edition of booklets and catalogs. These are Nemirov, Sevastopol, 
Mukachevo pleners, the International Repin plain-air (Chuguev), the International plener "Hortitsa through centiries" 
(Zaporozhye) and some other. 

The leading pleners set as the purpose the developing and the continuation of the realistic traditions which are 
seen also in a certain coexistence with other art directions. 

Also with the main pleners the large number of other local less known pleners works. They not always are in 
accordance to requirements of the main ones. But, it should be noted, that the name of these pleners – local (minor) is 
conditional as these numerous pleners, among which there are also noticeable, bring the contribution in the development 
of the modern plener movement, the art culture, regions especially remote from the centers. 

Among such pleners there are "Gurzufsky seasons" (Crimea), pleners in Trostyanets, Nikopol, Lebedin, 
Koblevo, Lutsk, Korop (The Chernigov region) and many others. 
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Except tthe called pleners of the realistic direction there are pleners of the "abstract" direction as, for example, 
tthe plener "The Princely mountain" (Kiev). There are pleners which combine work of artists with a tourist travel ("Art 
tourism", Odessa region, "The Jewish Atlantis" and others. 

The Ukrainian plein-airists take the active part also in the activity of the foreign pleners in Poland, Croatia, 
Slovakia, France, China, Romania, Bulgaria and other countries. 

Pleners, both leading and less known, constantly improve the organizational and creative work, give rise to its 
forms promoting creation of conditions for emergence of the real works of the modern landscape art. Their activity 
creates the favourable conditions for an exchange of creative experience, has a great impact on formation of young 
landscape painters. 

Keywords: painting, plener, creative work, landscape, study. 
 
З відновленням пленерної діяльності на головних творчих базах НСХУ у Седневі, Гурзуфі ім. 

К. Коровіна і Очакові ім. Р. Судковського почали свою діяльність нові численні пленери майже у всіх 
регіонах України. У наші дні діє вже більше ніж 60 різноманітних мистецьких пленерів з різними органі-
заційними проблемами і творчими завданнями, діяльність яких і виявлення їх значення у сучасному 
художньому процесі потребує серйозного вивчення. Назріла необхідність аналізу особливостей харак-
теру пленерного руху сьогодні і тенденцій його розвитку. 

З середини 90-х років XX ст. розвиток образотворчого мистецтва України переживає глобальні 
зміни, які відбулися внаслідок демократизації громадського життя з надбанням Україною незалежності. 

У нових умовах мистецтво, яке звільнилось від ідеологічних обмежень і переслідувань інакомислен-
ня, характеризується співіснуванням самих різноманітних напрямків і тенденцій. У великій мірі переосмис-
люються традиції і методи у пейзажному живописі. Поступово відроджується і набуває нових якостей пейза-
жний жанр. Особливо цьому сприяє зародження пленерного руху і його розквіт з початку 2000-х років. 

У наш час безвідповідальних експериментів над природою, глобальної урбанізації, нівелюван-
ня духовних цінностей цілеспрямоване звертання художників до пленерного пейзажу стає своєрідною 
формою протесту проти цих негативних явищ сучасного життя. Пленерний живопис сьогодні, ствер-
джуючи ідеї безпосереднього спілкування з природою, долає вузькість розповсюджених думок про те, 
що таке сучасність у пейзажі. Назріла необхідність на прикладі діяльності багатьох пленерів розкрити і 
своєрідність еволюції нового пейзажного живопису. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільшу увагу серед друкованих видань сьогодення 
темі діяльності пленерів присвячує свої публікації журнал НСХУ "Образотворче мистецтво". Протягом 
2003–2013 років виходять друком ряд статей, головне інформаційного плану, які присвячені роботі 
пленерів у Криму, Закарпатті, інших регіонах. Їх автори О. Федорук, В. Петрашик, О. Загаєцька, Г. Но-
сенко, І. Гресик, О. Денисенко, В. Нємцова і інші у своїх статтях інформують про роботу деяких сучас-
них пленерів, а також розглядають творчість провідних пейзажистів пленеру, серед яких С. Рєпка, А. 
Зорко, О. Ольхов, Ю. Вінтаєв, О. Поляков, Л. Заборовський, О. Чередниченко і інші. 

Численні факти про роботу пленерів, інтерв’ю з їх організаторами і художниками надруковані у жу-
рналі "Антиквар": №11 (68), листопад 2012 р., повністю присвяченому темі історії і розвитку пленеризму. 

Дослідження Г. Носенко присвячено історії і розвитку пленеризму окремого регіону – "Пленер у 
живописі Одеси другої половини XX – початку XXI століття". 

Але спеціальні дослідження, які вивчали б проблеми сучасного пленерного руху взагалі, його 
становлення і розвитку, відсутні. 

Мета статті – вивчення і аналіз особливостей і тенденцій розвитку провідних, а також великої 
групи місцевих пленерів сучасності. 

Діяльність сучасних мистецьких пленерів в Україні перетворилась у широкий художній рух, 
який, пройшовши період свого становлення у 1995–2003 роках, зараз знаходиться у фазі активного і 
стабільного розвитку. Сьогодні він представляє один з важливих аспектів сучасного пейзажного живо-
пису. Цей рух генерує появу нових талановитих художників, які у своїй творчості зберігають і продов-
жують реалістичні традиції українського пленерного пейзажу, що йдуть від С. Васильківського, П. Лев-
ченка, І. Труша, О. Новаківського, М. Бурачека, М. Глущенка, С. Шишка, Ф. Захарова, А. Кашшая. 

Варто вказати, що розвиток реалістичного пленерного пейзажу на сучасному етапі не запере-
чує можливості толерантного співіснування з іншими художніми напрямками і творчими спрямування-
ми. Але, як казав відомий майстер пейзажу, лауреат премії ім. С. Шишко, О. Захарчук, "…я вірю, що на 
новому етапі розвитку людство знову звернеться до живого джерела природи" [1, 67]. 

Численні пленери працюють у багатьох куточках країни. З середини 90-х років минулого сто-
ліття і до сьогодення можна визначити вже більше 60 пленерів, які діють у різних регіонах – від Харко-
ва до Закарпаття, від Чернігова до Криму. Так, один з перших пленерів – Немирівський на Вінничині – 
почав свою роботу 1995 року, одним із перших стає Львівський пленер – з 1997, Севастопольський 
пленер і Мукачевський на Закарпатті – з 1998, пленер у Болехові Івано-Франковької області – з 1999, 
Міжнародний Рєпінський пленер у Чугуєві Харківської області – з 2000 року. 

У ці ж роки відновлюють свою роботу і приймають перші групи художників Будинки творчості НСХУ у 
Гурзуфі ім. К. Коровіна, Седневі (Чернігівська обл.) [5, 130], Очакові ім. Р. Судковського (Миколаївська обл.). 

За своїм значенням сучасні мистецькі пленери можна розподілити на головні (провідні) і міс-
цеві (другорядні). 
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Головними (провідними) слід визначити пленери за такими ознаками: 
- вагома економічна база; 
- безупинна багаторічна діяльність; 
- термін роботи кожної групи не менше 1 місяця; 
- визнання художників – учасників групи серед професіоналів (членство в НСХУ); 
- проведення виставок-звітів; 
- проведення майстер-класів для дітей і художників-аматорів; 
- поповнення колекцій творів живопису у місцевих музеях, галереях; 
- друкування буклетів, каталогів творів учасників пленерів (альбомів). 
До першої групи входять такі сучасні діючі пленери (окрім вже зазначених будинків творчості НСХУ): 
- Немирівський (Немирів, Вінницька обл.); 
- Севастопольський (заснований Севастопольською організацією НСХУ); 
- Мукачівський (Мукачеве, Закарпаття); 
- Міжнародний Рєпінський пленер (Чугуїв, Харківська обл.); 
- Міжнародний пленер "Хортиця крізь віки" (Запорізька обл.); 
- пленер у Славському "Maxim" (Львівська область); 
- Міжнародний пленер в Батилімані (Крим); 
- пленер "Шляхами Васильківського: погляд крізь століття"; 
- Львівський пленер "Свою Україну любіть". 
Головні мистецькі пленери незмінно користуються авторитетом і популярністю серед художни-

ків. Своєю ідеологією вони визначають зберігання, розвиток і продовження реалістичних традицій 
українського пейзажного мистецтва. 

Пленер у живописному містечку Немирові на Вінниччині працює з 1995 року. Засновники – го-
лова Вінницької організації НСХУ Л. Гринюк і місцевий художник М. Чулко. Ідея пленеру – мистецькі 
враження від краси природи і людських діянь на Немирівській землі. Учасники пленеру представляють 
найрізноманітніші відтінки сучасного руху в мистецтві. Тут працювали А. Чебикін, Ф. Гуменюк, А. Кро-
хмалюк, О. Ольхов, О. Довгань, О. Приходько, І. Ященко, М. Дудченко та багато інших. Діяльність пле-
неру активно висвітлюється у місцевій пресі, видаються каталоги. 

Севастопольський пленер є одним із поважніших сучасних пленерів і популярним серед худо-
жників, заснований 1998 року керівником Севастопольської організації НСХУ, відомим художником-
пленеристом А. Сухоруких. Доктор мистецтвознавства, академік О. Федорук називає його "пленерис-
том, вихованим морем" [12, 138], який "зміг об’єднати художників у живий, творчий організм і сам став 
його невід’ємною частиною" [13, 237]. 

Головна тема пленеру – сам Севастополь і севастопольська земля. Художники, які беруть у 
ньому участь, представляють різні міста України: Н. Лоза (Одеса), А. Зорко, А. Чебикін, О. Ольхов, С. 
Рєпка (Київ), І. Гап’як (Львів), М. Дудченко (Сімферополь), Ю. Вінтаєв, В. Чурсін (Харків) та багато ін-
ших. Видаються каталоги з репродукціями творів учасників. Наприклад, у 2002 р. видано каталог, який 
поєднав 5 севастопольських пленерів (1998–2002). Звітні виставки проходять у Севастопольському 
художньому музеї ім. М.П. Крошицького. 

Мукачівський пленер на Закарпатті – один із перших, почав роботу 1998 року [9, 138]. Його на-
прямок – продовження і розвиток традицій закарпатської пленерної пейзажної школи. "Закарпатські 
пленери, – за висловленням О. Федорука, – в історичному часі декларують увагу до колористичної 
символіки, декоративної інтуїції, вони через міфологію краєвиду очищують "територію духу"" [14, 4]. 
Пленер працює двічі на рік. 

Ініціатор і організатор Мукачівського пленеру – народний художник України З. Мичка. Основну 
частину творчих груп постійно складають місцеві художники, а також мистці з Києва, Львова, Вінниці, 
Одеси. Постійні учасники Мукачівського пленеру – відомі художники А. Чебикін, О. Ольхов, С. Дуплій, 
(Київ); В. Стогнут, О. Косар (Львів), В. Микита, В. Свалявчик, Б. Кузьма, А. Іванчо (Ужгород, Мукачеве); 
М. Довгань, М. Чулко (Вінниця), Н. Лоза (Одеса) і інші. 

Міжнародний Рєпінський пленер у Чугуєві, на батьківщині І.Ю. Рєпіна, започаткував свій пер-
ший заїзд 2000 року. Цей пленер – чи не єдиний, який жорстко додержується у своїй ідеології напряму 
традиційного реалізму. Постійним куратором є мистецтвознавець А. Сазонова. 

Пленер набув всеукраїнського розголосу, його опір на традиції "рєпінського" реалізму надає 
йому своєрідного відтінку. Велику роль виграють традиції класиків харківської школи пленерного пей-
зажу С. Васильківського, М. Беркоса, П. Левченка, М. Ткаченка. Особливого значення пленер набув у 
зв’язку із відновленням Міжнародної мистецької премії ім. І.Ю. Рєпіна (2011) [10]. Голова НСХУ, на-
родний художник України В. Чепелик писав, що Чугуївський пленер – "це мистецький гімн благодатній 
природі Слобожанщини, її людям та історії" [11, 2]. 

Міжнародний пленер "Maxim" у містечку Славське на Львівщині – один з наймолодших (2007), 
але користується повагою і популярністю серед художників. Організаторами стали львівські художники 
О. Манюк, В. Стогнут, О. Косар разом з меценатами – родиною О. і Д. Арєф’євих за сприяння Фонду 
підтримки культури та спорту "Maxim". 

Славське стало ще одним центром сучасного пленерного живопису в Україні, який збирає ху-
дожників з багатьох регіонів країни та зарубіжжя. Тут працювали Д. Волков (Ялта); А. Куцаченко (Київ); 
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І. Дудик (Ужгород); О. Ніколаєвський (Трускавець); М. Демцю, Д. Парута, (Львів); О. Дмітрієв (Харків); 
О. Чередниченко (Суми); Л. Заборовський (Чернігів) та інші. Стилістичні спрямування у творчості учас-
ників пленеру найрізноманітніші. Вони показали "розуміння пленеру, що коливається від самодостатньої 
цінності імпресіоністичного етюду до формальних, іноді суто абстракто-колористичних рішень" [8, 8]. 

Міжнародний живописно-графічний пленер у Батилімані працює у мальовничому куточку Кри-
му біля підніжжя Куш-Кая з 2002 року. Організатор і спонсор пленеру – почесний член НСХУ генерал 
М. Сальва. Куратор проекту – художник А. Шевчук. Мета пленеру – відтворення "божественної й одві-
чної краси дивовижної кримської природи" [2]. Батиліманський пленер завжди збирає знаних майстрів 
пленерного живопису, серед яких З. Мичка, А. Чебикін, М. Чулко, М. Довгань, О. Приходько, А. Іванчо, 
О. Шурінов, О. Ольхов, Т. Красна, Н. Лоза, Л. Заборовський, О. Манюк та інші. Підсумкові виставки 
відбуваються у Севастопольському художньому музеї ім. М.П. Крошицького. 

Міжнародний пленер "Хортиця крізь віки" працює з 2003 року [6, 157]. Організатор і постійний 
куратор – голова Запорізької обласної організації НСХУ І. Гресик. Місце проведення пленеру – Націо-
нальні заповідники "Хортиця" і "Кам’яна могила", історико-культурний комплекс "Запорізька Січ". Цей 
пленер виділяється серед інших своєю спрямованістю на історичну тематику: наприкінці пленеру ху-
дожники створюють ескіз картини на тему з історії запорізького козацтва. Так, наприклад, В. Козлов 
(Луганськ) створив ескізи до картини "Чайки" (2004), яка стала, як писали організатори пленеру, "жи-
вописною історичною метафорою непереможної запорізької відваги" [4, 64]. Його колега із Донецьку 
О. Поляков написав історичні пейзажі "Весна на річці Молочна (2010)", "На Хортиці" (2012). 

Особливу групу серед провідних складають пленери "Шляхами Васильківського: погляд крізь 
століття", "Свою Україну любіть", "По православним місцям" – унікальні серед діючих пленерів. Кожен 
з них складається з цілого ряду пленерів, які працюють упродовж кількох років. Вони стали справж-
ньою культурною акцією, яка вміщує різноманітні спрямування: проведення самих пленерів, устрій 
виставок, методичну, краєзнавчу та науково-дослідницьку роботу, видавничу діяльність. 

Пленер "Шляхами Васильківського: погляд крізь століття" започаткував свою роботу 2004 року. 
Його мета – "через століття відобразити пам’ятники церковного і народного мистецтва, характерні 
пейзажі Слобожанщини і інших регіонів України, створені свого часу майстром" [15, 6]. Організатори – 
мистецтвознавець, зав. відділом Харківського художнього музею О. Денисенко, художник О. Коцарев, 
а також Б. Гриньов – академік НАНУ, меценат і колекціонер, який став головним спонсором пленеру. 

Пленер, який складався із семи заїздів, проходив у багатьох містах і місцях України, де у свій 
час писав С. Васильківський – Ахтирці, Путивлі, Полтаві, Лубнах, Диканці, Сорочинцях, Чернігові, Свя-
тогірську, Дрогобичі, Самборі, Новомосковську і інших місцях. Серед учасників пленеру – послідовники 
традиційного реалізму О. Коцарев, О. Судаков, О. Резниченко, В. Шматько; декоративного живопису – 
О. Петрухін, І. Панкратов, С. Гнойовий; постмодерну і символізму – О. Лисенко, О. Шеховцов; оп-арту 
– О. Лазаренко; гіперреалізму – В. Грицаненко і інші художники. 

Львівський пленер по шевченківським місцям, який має символічну назву "Свою Україну лю-
біть", почав роботу 1997 року. Ініціатор проекту – директор Львівського палацу мистецтв, заслужений 
робітник культури Р. Наконечний. Протягом 1997–2003 років здійснилося вісім пленерних поїздок по 
шевченківськім місцям в Україні, Литві, Росії, Білорусі, Казахстані. Образні вирішення творів львівсь-
ких живописців народжуються у результаті "глибокого проникнення у суть українського генія, його по-
езії і художньої спадщини, його життєвої філософії" [7, 99]. По результатах пленерів створено музей 
"Львівська Шевченкіана" з постійно діючою експозицією у Львівському палаці мистецтв, яка налічує 
біля 400 робіт художників М. Демцю, Ю. Лесюка, Е. Манишина, З. Кецала, В. Стогнута, В. Скопа, П. 
Синяка, О. Крохмалюка, Д. Парути і багатьох інших. 

Пленери "По православним місцям" працюють за схожими принципами. Їх організатор і спон-
сор – харківський меценат і колекціонер В. Синчук [3]. Пленери працювали протягом 2007–2013 років у 
Києво-Печерській, Почаївській, Святогірській, Троїце-Сергієвській лаврах, на Соловецьких островах, в 
Херсонесі (пленер "Християнські святині"), а також за кордоном – Турції, Ізраїлі, Іорданії, Сирії (пленер 
"По слідам перших християн"). 

Сучасний пленерний рух постійно знаходиться в активному розвитку і народжує все нові різно-
види пленерів, нові форми їх роботи та засоби організації. Тільки у 2013 році почали роботу 5 нових 
пленерів. Це 1-й Подільський живописно-графічний пленер "Художня вільниця" (Тульчин, Винницька 
обл.), пленер "Чорне море – 2013" (Кароліно-Бугаз, Одеська обл.), пленер "Кимерийський" ім. І. Айва-
зовського (Феодосія), пленер у Єнакієво ім. космонавта Г. Берегового (Донецька обл.), пленер "На бе-
регах двох морів" (Керч). 2014 року розпочав роботу пленер "Обрій-Карпати" за мистецькою програ-
мою "Карпатський хребет". 

Поряд з провідними пленерами працює велика кількість інших пленерів – місцевих (другоряд-
них), які не відповідають всім крітеріям і ознакам головних. У їх складі можна побачити як відомого 
майстра, так і художника, який нещодавно закінчив художнє училище, а інколи і художника-аматора. 

Слід відзначити, що назва цих пленерів – місцеві (другорядні) – досить умовна. Ці багаточис-
ленні пленери, серед яких є і достатньо помітні, вносять свою вагому частку у розвиток художньої 
культури України, особливо віддалених від центру регіонів. Вони пожвавлюють художнє життя, сприя-
ють створенню колекцій живопису у місцевих музеях і школах, позитивно впливають на розвиток дитя-
чої художньої творчості і освіти. Серед таких пленерів: 

Мистецтвознавство  Чурсін О. В. 



Вісник НАКККіМ № 3’2014  ISSN 2226-3209 

 253

- пленери у Бахчисараї (Будинок-музей К. Нагаєвської та О. Ромма); 
- "Гадяч – гетьманська столиця" (Полтавська обл.); 
- пленер в Тростянці (Сумська обл.); 
- пленер "Будетлянин Давид Бурлюк" (Лебедин, Сумська обл.); 
- "Шляхами козацької слави" (Нікополь); 
- пленер "Наше місто" (Луцьк); 
- пленери "Каліта-Арт" (Київ); 
- Січеславський пленер (Дніпропетровськ) та багато інших. 
Окрім зазначених пленерів реалістичного напрямку, існують пленери, які мають спрямування 

на "абстрактний" пейзаж, такі як пленер "Княжа гора" (Канів) [1]. 
Є пленери, які поєднують роботу художників із туристичними подорожами. Це "Арт-туризм" 

(Одеська обл.), "Єврейська Атлантида" (по єврейським містечкам Західної України) і інші. 
Сучасний пленерний рух став одним із важливіших факторів у розвитку пейзажного живопису 

України. Він сприяє появі нових талановитих мистців, які у своїй творчості зберігають і продовжують 
реалістичні традиції українського пленерного пейзажу. 

Пленери, як провідні, так і місцеві, постійно удосконалюють свою організаційну і творчу роботу, 
народжують її нові форми, які сприяють створенню умов для появи справжніх, високохудожніх творів 
сучасного пейзажного мистецтва. 

Діяльність сучасних пленерів, створюючи сприятливі умови для обміну творчим досвідом ху-
дожників, завдають великого впливу на формування молодих талановитих пейзажистів, серед яких Н. 
Ярмольчук, Т. Ягодкіна, Д. Рибіна, А. Чеботару, М. Чепелєва, А. Калюжна, С. Скрипіцин, К. Волошко, 
В. Ковальов, О. Дмітрієв, О. Волков, С. Коваленко та інші. 
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ЕДИНСТВО ЦИКЛА РОМАНТИЧЕСКИХ МИНИАТЮР:  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТРОВЕРСИЯ ЧЕТЫРЕХ БАЛЛАД 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ОР. 10 ЙОХАННЕСА БРАМСА 
 
В статье рассмотрен цикл Й. Брамса "Четыре баллады для фортепиано ор. 10" как центральный опус 

раннего периода творчества композитора. Исследована проблема единства миниатюр в циклических формах 
фортепианного наследия Й. Брамса. Выявлены основные средства объединения баллад в единый цикл: стрем-
ление к философскому обобщению, сакральность как тип образного мышления, образно-смысловые арки, тона-
льно-смысловое единство, прием "прорастания" разных тем из одного интонационного зерна и др. 

Ключевые слова: фортепианный цикл, фортепианная миниатюра, баллада, сакральность, интроверсия, 
философское обобщение.  

 
Лебєдєва Зінаїда Денисівна, студентка факультету музичного мистецтва Київського інституту 

музики ім. Р. М. Глієра  
Єдність циклу романтичних мініатюр: художня інтроверсія Чотирьох балад для фортепіано ор. 10 

Йоханнеса Брамса 
У статті розглянуто цикл Й. Брамса "Чотири балади для фортепіано ор. 10" як центральний опус ранньо-

го періоду творчості композитора. Досліджено проблему єдності мініатюр у циклічних формах фортепіанної спа-
дщини Й. Брамса. Виявлено основні засоби об’єднання балад у єдиний цикл: прагнення до філософського уза-
гальнення, сакральність як тип образного мислення, образно-смислові арки, тонально-смислова єдність, засіб 
"проростання" різних тем із одного інтонаційного зерна та ін. 

Ключові слова: фортепіанний цикл, фортепіанна мініатюра, балада, сакральність, інтроверсія, філософ-
ське узагальнення. 

 
Lebiedieva Zinaуida, Student of the Department of Music Art R. M. Hlier Kyiv Institute of Music  
А unity of the romantic miniatures’ cycle: an art introversion of Johannes Brahms Four Ballades for 

Piano, op. 10 
The article is dedicated to Brahms' cycle "Four ballads for piano op.10" being central of the composer's creative 

work early period. The problem of miniature unity in cycle forms of Brahms piano legacy is investigated. The main means 
the ballads unity into indivisible cycle are revealed such as an aspiration to philosophic generalization, sacredness as a 
type of figurative mentality, of sense-figurative arches, tone-sensed unity, and method of "sprout" of different themes 
from the one intonational grain. Johannes Brahms creativity occupies a prominent place in the history of Western music. 
Being a representative of the German school of composition, he derived from the tradition of the German classical music 
and winning of musical romanticism, Brahms put them in his work by a new way and has made a significant contribution 
to the development of musical art, entering the history of music as late romantic one.  

The purpose of this article is to explore the issue of integrity and its cycle of miniatures solutions in the early 
period of Brahms creativity using "Four Ballades for Piano, Op. 10". The research goal is to implement a comprehensive 
musicological analysis of pieces of the cycle to identify its musical and dramatic features, genre and stylistic originality as 
a cycle of piano miniatures. 

Examining Brahms early works, we can conclude that the very first piano works of the young composer impress 
us by their deep philosophic creative thinking. Committed to the scale and form of those embodied in the multipart and 
cycling, the composer showed with starting his first works – piano sonatas (Op. 1, 2 and 5) – and kept in all the periods 
of his work. "Four Ballades, Op. 10" is psychologically profound, philosophical reflection, generalization in four parts, 
combined image-specific semantic arches and dramaturgic techniques. Ballads number 1 and number 3 are similar in 
the minor color. Such sphere contains images of an active action – the middle part of Ballad number 1, the extreme 
episodes of the second section of Ballad number 2, the first section of the Ballad Number 3, brings cycle into the some 
features of heroics, militancy, manly harsh strength and strong-willed spirit.  

The cycle has two climaxes: an emotional (Ballad number 3) and an intellectual, semantic (Ballad number 4).  
Intermezzo became one of the favorite genres for Brahms. The composer began to write extensively Intermezzo 

from the late seventies. Basically there were some plays of revelation, which developed an intimate type of lyrics, 
revealing psychological depth and individuality of human feelings. Composer treats Intermezzo as an independent work 
for piano miniatures genre. Also, he created the whole cycle of plays – Intermezzo for Piano, which combines different 
genres such as ballad Capriccio, romance and rhapsody. 

From the standpoint of drama, especially noteworthy tonal semantic unity cycle: Ballad number 1 – d-moll, 
Ballad number 2 are written in the same Major – D-dur. Ballad number 3 – VI is in the key stage on D-dur, as h-moll, 
which is also parallel to its tonality. In its turn, the Ballad number 4 completes the cycle tone eponymous majeure with 
respect to h-moll, that is, H-dur. Consequently, it can be argued that the composer in terms of relations closely related 
tonalities, moving from one song to another, as if immersed the listener in a single selected by coloristic figurative-
emotional sphere, achieving this holistic perception of the work.  

One of the clearest means of expression, combining parts of the whole, is the use of syncopated rhythmic 
patterns. They have the ability to transmit different value and meaning of images. Preservation and transfer of means of 
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musical expression from one work to the next turns the syncopated monorhythm union member in two opposite shaped 
spheres.  

Important factor in the consolidation cycle works is the use of receiving "germination" of different themes from 
one grain of intonation by the composer. Among the most important melodic intonation and relationships in the cycle 
should be highlighted: the first movement harmonic relatives topics Ballad number 2 with the second theme Ballad 
number 1, intonation and rhythmic similarity between the first and second motifs Ballad number 1, the second motive 
Ballad number 3 with the second theme Ballad number 1 etc. The commonality of cycle pieces is also apparent in the 
use of a single composer harmonic language.  

The conclusion of our study is that "Ballad op. 10" although belongs to the early works of Brahms, striking skill 
and maturity scale of composer’s thinking, his desire for philosophical generalization cycle and persuasiveness of this 
idea by musical means. 

Keywords: piano cycle, piano miniature, ballad, sacredness, introversion, generalization philosophical. 
 
Творчество Йоханнеса (Иоганнеса) Брамса занимает выдающееся место в истории западное-

вропейской музыки. Представитель немецкой композиторской школы, опиравшийся на традиции не-
мецкой классической музыки и завоевания музыкального романтизма, Й. Брамс по-новому претворил 
их в своем творчестве и сделал значительный вклад в развитие музыкального искусства, войдя в ис-
торию музыки как поздний романтик.  

Творчество Й. Брамса привлекало многих исследователей – от современников и друзей ком-
позитора, биографов и исследователей истории музыки до ученых-музыковедов и культурологов на-
ших дней. Особую ценность для нашего исследования имели монографии Г. Галя (1986) [1], К. Гейри-
нгера (1965) [2], Ф. Грасбергера (1980) [3], М. Друскина (1959) [4]. Вопросы гармонии и стилистики Й. 
Брамса рассмотрены в диссертациях А. Гусевой (1985), С. Антоновой (2007); эпистолярное наследие 
И. Брамса проанализировано в диссертации С. Рогового (2001). Однако большая часть этих работ 
касается биографии, а также поздних периодов творчества художника, в то время как его ранние про-
изведения почти не рассматривались.  

Цикл Четыре баллады ор. 10 Й. Брамса в музыковедческой литературе освещен недостаточ-
но, хотя этот опус занимает важное место в контексте раннего периода творчества композитора. Его 
бегло упоминали в своих трудах музыкальные историки, например, К. Зенкин в книге "Фортепианная 
миниатюра и пути музыкального романтизма" [5]. Более подробный анализ, хотя и касающийся лишь 
одной (№1) баллады данного цикла, представлен в монографии Т. Цытович [6]. Тем не менее, ни 
один из вышеупомянутых авторов не ставил своей задачей целостное, углубленное изучение данного 
произведения, комплексный подход к его анализу, включающий как музыкально-теоретические обоб-
щения, так и культурологический аспект исследования.  

Все вышесказанное обусловливает актуальность музыковедческого, историеведческого и ис-
кусствоведческого анализа цикла Й. Брамса Четыре баллады ор. 10. 

Цель данной работы – исследовать проблему целостности цикла миниатюр и ее решения в 
раннем периоде творчества Й. Брамса на примере Четырех баллад для фортепиано ор. 10. Задача 
исследования – осуществить комплексный музыковедческий анализ пьес цикла для выявления его 
музыкально-драматургических особенностей и жанрово-стилистического своеобразия как цикла фор-
тепианных миниатюр. 

Исследовав ранний период творчества Й. Брамса, можно сделать вывод, что уже первые фо-
ртепианные произведения молодого композитора поражают глубиной и философичностью творческо-
го мышления. Стремление к масштабности тем и форм, воплощенное в многочастности и цикличнос-
ти, композитор проявит, начиная со своих первых сочинений – фортепианных сонат (ор. 1, 2 и 5), – и 
сохранит во все периоды своего творчества.  

Большое влияние на замысел цикла оказало знакомство Й. Брамса со сборником песен "Го-
лоса народов в песнях" ("Stimmen der Volker in Liedern", 2-е изд. 1807 г.) немецкого историка культуры 
второй половины XVIII века И. Гердера. Он, развивая идеи народности (его учение о духе народа), 
опубликовал в 1778–1779 гг. антологию песен разных народов мира, в том числе славянских и шот-
ландских. И хотя только первая пьеса ор. 10 имеет авторскую ссылку на народную шотландскую бал-
ладу "Эдвард" из этого сборника, остальные баллады также пронизаны духом и образностью старин-
ного шотландского эпоса. (Стоит заметить, что на эту же шотландскую балладу "Эдвард" композитор 
сочиняет в 1877–78 гг. вокальный дуэт, который входит в ор. 75 "Четыре баллады и романса на два 
голоса". Также в эпиграфе к ор. 117 "Три интермеццо" (1892) Й. Брамс приводит строки из этой же 
антологии. Оба эти опуса относятся к позднему периоду творчества композитора.)  

Четыре баллады ор. 10 для фортепиано Й. Брамса – единое произведение, объединяющее 
ряд миниатюр общим замыслом, философской концепцией, отражающей взгляд композитора на сущ-
ность человеческого бытия. Баллады "цементированы" в единый цикл общей драматургией, явными и 
скрытыми интонационными, ладотональными и метроритмическими связями между пьесами, смыс-
ловыми и тематическими арками, схожими видами фактурного изложения и т. п.  

Цикл предстает перед исследователем как психологически углубленное, философское раз-
мышление, обобщение в четырех частях, объединенных образно-смысловыми арками и определен-
ными драматургическими приемами. Баллады № 1 и № 3 близки по своему минорному колориту. 
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Сфера, содержащая образы активного действия, – средняя часть Баллады № 1, крайние эпизоды 
второго раздела Баллады №2, первый раздел Баллады № 3, привносит в цикл черты героики, воинс-
твенности, суровой мужественной силы и волевого духа.  

С этими пьесами сопоставляются противоположные по характеру Баллады № 2 и № 4. В них 
преобладает песенная природа в инструментальном проявлении своих возможностей, лирическая 
образность, придающая им умиротворенно-созерцательный характер и пейзажность. А обращение к 
мажорным тональным сферам привносит светлый, оживляющий колорит. Первые разделы этих бал-
лад – пример интимной лирики И. Брамса. В тоже время эти пьесы самые масштабные по охвату и 
многообразные по образному строю в сравнении с другими миниатюрами этого опуса.  

Цикл имеет две кульминации: эмоциональную (Баллада № 3) и смысловую, интеллектуаль-
ную (Баллада № 4). Баллада № 3 h-moll (Intermezzo) действительно является кульминационным 
центром всего цикла. Она самая динамичная, полетная, яркая, соединяющая в себе драматические и 
эпичные образы. Это единственная пьеса цикла, начинающаяся с действия, а не с созерцания и раз-
мышлений (темповое обозначение Allegro, динамичный размер 6/8 и нюанс forte). В этой пьесе, более 
чем в других из этого опуса, прослеживаются черты мистичности, характерные для жанра баллады.  

Баллада № 4 – единственная пьеса из всего опуса, которая, по сравнению с другими балла-
дами, не построена на столкновении и чередовании контрастных образов. Произведение посвящено 
не действию, а философскому осмыслению предшествующих событий. Именно поэтому ее эпизоды 
не конфликтны, не сталкиваются и даже не сопоставляются, а как бы освещают проблему с разных 
сторон. Приемы остинатного ритмического рисунка и монотематизма использованы для объединения 
частей целого. Как философское заключение, как воспоминание и обобщение сказанного в коде два-
жды проходит первая тема баллады, чередуясь с небольшими мелодическими фрагментами второго 
раздела. Это – еще одна смысловая арка, цементирующая и объединяющая цикл в единое целое. 

Анализируя формообразующее единство цикла, музыковед Т. Цытович отмечает: "Четыре 
баллады ор. 10 образуют подобие сонатного цикла, где № 1 выполняет функции сонатной части, а № 
4 – лирического финала-эпилога" [6, 375]. Возможно, какие-то черты сонатно-симфонического цикла 
здесь и присутствуют (например, контрастное чередование частей), но вряд ли слушатель их отмеча-
ет. На наш взгляд, черты единства цикла в этом опусе проявляются в другом. 

С точки зрения драматургии, прежде всего, обращает на себя внимание тонально-смысловое 
единство цикла: Баллада № 1 – d-moll, Баллада № 2 написана в одноименном мажоре – D-dur. Бал-
лада № 3 – в тональности VI ступени по D-dur, т. е. h-moll, которая является ее же параллельной то-
нальностью. В свою очередь, Баллада № 4 завершает цикл тональностью одноименного мажора по 
отношению к h-moll, то есть H-dur. Следовательно, можно утверждать, что композитор через соотно-
шения близких между собой тональностей, двигаясь от одной пьесы к другой, словно погружает слу-
шателя в единую выбранную им колористическую образно-эмоциональную сферу, добиваясь этим 
целостного восприятия произведения.  

Таким образом, герой брамсовских баллад приоткрывает свой богатый внутренний мир, бла-
годаря опыту прошлого, искреннего переживания настоящего и направленности в будущее. Й. Брамс 
пользуется эффектом перенесения определенного внутренне сосредоточенного эмоционального сос-
тояния из одной баллады в другую, каждый раз добавляя новые краски. Будто один герой фокусирует 
в себе разные грани эмоциональных состояний, проживая путь, полный взлетов и падений. Создается 
глубокая интроспекция конфликтов героя со своим "я" и окружающим его внешним миром.  

Одним из ярких выразительных средств, объединяющих части целого, является использова-
ние синкопированных ритмических рисунков. Они обладают возможностью передачи различных по 
значению и смыслу образов. Сохранение и перенос этого средства музыкальной выразительности из 
одной баллады в следующую превращает синкопированный моноритм в элемент объединения двух 
противоположных образных сфер. В Балладе № 2 монотонный синкопированный ритм и одновремен-
но, словно "раскачивающаяся" из стороны в сторону, мелодическая линия басового и среднего голо-
сов, отмеченная автором ремаркой espressivo, создают эффект воспоминания, мысленного возвра-
щения в прошлое. Уже во вступлении Баллады №3 словно "вонзается" в слух акцентированная 
квинта h–f на слабую долю, как бы предвещая тревогу. Синкопа, как и во Второй балладе, пропиты-
вает ритмическую ткань всего произведения. Но, в отличие от предыдущей пьесы, здесь синкопа ис-
пользуется как символ тревоги, напряженности, сохраняющейся по мере образно-тематического раз-
вития. Она создает постоянную напряженность во всем тематизме. В первом мотиве Intermezzo 
отсутствие последних долей, "оборванность" восходящего мотива (stac. на последней восьмой) при-
дают порывистость и импульсивность характеру звучания темы. В этом мотиве (тт. 3–8) явно чувству-
ется влияние Р. Шумана, использован его "принцип концентрации сути образа в кратчайшем построе-
нии мотива… сам мотив заключает в себе максимум неустойчивости" [5, 162]. В среднем разделе 
пьесы внимание слушателя вновь привлекает к себе синкопа, но на сей раз, она символизирует образ 
отмеренной длины жизни. На протяжении всего раздела она будет напоминать о себе "зовом кукуш-
ки" – нисходящей квартой в верхнем регистре (тт. 48–49; 57–58), которая может чередоваться с нис-
ходящей октавой (тт. 67–70) и другими нисходящими интервалами в разных пластах фактуры. "Зов 
кукушки" в Intermezzo – не просто прием звукоизобразительности. Этот глубоко народный образ про-
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рочества как бы предсказывает будущее, отсчитывает герою оставшийся отрезок времени его жизни, 
которая уже на исходе. 

Важным фактором объединения произведений цикла является использование композитором 
приема "прорастания" разных тем из одного интонационного зерна. Среди важнейших интонационно-
мелодических взаимосвязей в цикле следует выделить: родство гаммообразного движения первой 
темы Баллады №2 со второй темой Баллады №1, интонационное и ритмическое сходство первого и 
второго мотивов в Балладе №1, второго мотива Баллады №3 со второй темой Баллады №1 и др. 

Общность пьес цикла также проявляется в использовании композитором единого гармоничес-
кого языка – плагальности, натурально-ладовых, диатонических оборотов, сопоставления параллель-
ных и одноименных тональностей в каждой пьесе.  

Значительное место в выстраивании драматургии цикла занимает хорал как жанр, как тип фа-
ктурного изложения тематизма и, главное, как яркое выразительное средство, несущее в себе объе-
диняющую пьесы философскую идею сакральности. Так, эпизод в хоральном изложении присутствует 
в среднем разделе Баллады № 2 (тт. 69–73). Средняя часть Баллады № 3 (тт. 43–92) полностью вы-
держана в аккордовой хоральной фактуре и звучании, которое не выходит за пределы нюанса рр и 
даже достигает звукового предела ррр. Также указывает на связь с предыдущими балладами цикла 
(особенно №№ 2 и 3) изложенное в фактуре церковного хорала второе предложение в репризе Бал-
лады № 4.  

Можно утверждать, что сакральность образного мышления и хоральность как фактурное воп-
лощение этой идеи в цикле – объединяющее начало всех баллад. Хоральная сфера проявляется во 
всех балладах, даже в Балладе № 1, хотя хорала как такового, явно выписанного, там нет. Но если 
рассматривать эту балладу в контексте других, то можно предположить, что тема, с которой начинае-
тся Первая баллада (тт. 1–8), вызывает ассоциацию с траурным шествием, вслед за которым идет 
рассказ о покинувшем живой мир герое. Ее средняя часть – как явление души перед Божьим судом 
(тт. 27–59). Музыкальный характер этого эпизода грандиозный, могущественный и величественный. 
Две следующие баллады погружают в мир воспоминаний – реальных жизненных, порой драматичных, 
событий, а также глубоких внутренних переживаний и размышлений. В связи с этим появление хора-
льного тематизма в последней балладе (тт. 91–136) можно рассматривать как прощение и раскаяние 
уже на небесах человека, который ушел из жизни не в свой срок, не успев завершить предначертан-
ное. Художественный же образ в коде (тт. 137–150) можно трактовать как прощенную невинную душу, 
возносящуюся на небеса. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод: Баллады ор. 10, хотя и относятся к 
ранним произведениям Й. Брамса, поражают мастерством и зрелостью, масштабностью мышления 
композитора, стремлением к философскому обобщению в цикле и убедительностью воплощения этой 
идеи музыкальными средствами. 
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КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 
У статті розглянуто козацькі літописи Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка, які є важливим 

джерелом історії української культури. Автор стверджує, що вони не тільки не втратили свою художню та історіо-
графічну цінність, а й нині становлять нашу національну гордість, входять до золотої скарбниці української та 
світової культури. 
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твенных наук Национальной академии руководящих кадров культуры и искусст 
Казацкие летописи как источник истории украинской культуры 
В статье рассмотрены казацкие летописи Самовидца, Григория Грабянки, Cамойла Величка, которые 

являются важным источником истории украинской культуры. Автор утверждает, что они не только не потеряли 
свою художественную и историографическую ценность, но и сейчас составляют нашу национальную гордость, 
входят в золотую сокровищницу украинской и мировой культуры. 

Ключевые слова: казацкие летописи, украинская культура, Летопись Самовидца, Григорий Грабянка, 
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Cossack chronicles as a source of the history of Ukrainian culture  
In the article the Cossack chronicles of Samovodska, Gregory Hrabianka, Samilo Velichko are reviewed. They 

are important sources of Ukrainian culture history. 
At the end of the XVIth and at the beginning of the XVIIth centuries some changes happened in the social and 

spiritual life of Ukraine. They led to the creation of a new social class – the cossacks, which did the most important tasks 
of the whole nation, played the main role in the its development. 

The cossacks created an amazing, multifaceted, original culture, which occupied a special page of Ukrainian 
culture. The cossack chronicles are very important monuments among the achievements of cossack culture and valuable 
sources for the study of Ukrainian culture history. They are historical and literary works of the second half of XVII – XVIII 
century, devoted to the cossack wars. That’s why they are called "Cossack" or "Lieutenant-colonel", but they differ from 
the traditional chronicles very much. 

Nowadays we have only three famous cossack chronicle. They are Witness' Chronicle (devoted to the events of 
the 1648-1702 years, probable author – Roman Rakushka-Romanov) Hrabianka Chronicle ((1710) about the period from 
the origin of cossacks till 1709) and Chronicle Family Wieliczka ((1720) events in Ukraine in the 1648-1700 years). 

Witness' Chronicle is one of the greatest historiographical monument and one of the most reliable historical 
sources of the XVIIth century. In addition, it is a distinctive and original monument of Ukrainian language and literature. 

The chronicle as a historical source, written by an eyewitness, contains important factual information about the 
history of Ukrainian, Russian, Byelorussian, Polish and other nations in the second part of the XVIIth century. Most of it is 
unique. The first part of the work, devoted to the period from 1648 to 1677 years, is written mainly in a historical style. 
The author follows the logical and causal consistency in the review of events. His historical stories have titles, 
consequences and are logically connected. 

The second part of the chronicle ( till 1702) concerned the chronicle tradition. There are not any forestalls in this 
work, because the author was a witness of that events and did not know their end. The author used the method of gaining 
information, which consists of the mechanical reproduction of historical facts, and the author's interpretation of those facts.  

The central topic of Witness' chronicle is a national liberation war of Ukrainians in 1648-1654. There are 
economic, political and cultural characteristics of the country, the fact from the history of Russia, Poland, Hungary, 
Sweden, Moldova, Turkey and other states in this chronicle. 

Witness is more interested in the theme of wealth destruction, devastation, robbing of the most part of society 
by the "black" and external enemies. On the other hand, he condemns all people who shed the blood of people, tortured 
them and did tyranny, regardless of their social status. 

As for the political views of Witness, he openly sympathized the monarchy – whether it was the king of Poland, 
or the tsar of Moscow. He did not think about Ukraine as an independent state. Witness historical worldview defined 
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categories of "earth" causality. In his work the theme of the Divine mostly meant traditional ethic formula. The author 
explained the causes of historical events by the circumstances of life and human motives. 

Another famous cossack chronicle writer was Gregory Hrabianka, Gadyach colonel. His chronicle – one of the 
brightest and most valuable works of Ukrainian chronicles. The author focused on the event of the liberation war in 1648-
1654 and the vivid descriptions of cossack battles. Its first translation from old Ukrainian into modern language was done 
by H.Ivanchenko in 1992. 

Chronicle is a typical example of rhetorical genre of historical literature such as narrative. The attention is 
particular paid to the description of extreme situations, heroic and moral lessons of a "historic drama." Its composition 
and subject is clear. It should be considered primarily as a literary work, not as historical. The author shows no 
documentary evidence and presents the literary-adapted history aimed to the public reading. First of all, he expects a 
significant emotional impact on the reader. In the gradual loss of Ukraine's autonomy,the main tasks of Hrabianka was to 
remind about the old cossack glory. 

The main object of his research is a history of cossacks. The central figure of Hrabianka’s chronicle is Bogdan 
Khmelnitsky. This is the main character of a work where the author units the features of a real historical figure and the 
ideal leader. In Hrabianka’s description, Bogdan Khmelnitsky remains an icon and a model for the next generations. 

Family Wieliczko chronicle was the great stage in the history of the Cossack chronicles and the most 
outstanding Ukrainian historical-fiction memoir in XVII-XVIII centuries. 

The chronicle is the first systematic exposition of the history of Ukrainian Cossack state where the author uses 
many Ukrainian, Polish, German sources, a lot of the general military office documents. Writing the chronicle, Samuel 
Velichko used various sources: folk tales, other cossack chronicles, works of foreign historians, archival documents, 
letters, registers, etc. The authenticity of the many documents, listed in the record, is not discussed by historians; 
because some of them are known from other sources. 

The chronicle consists of 4 parts. The first one – "Legend of the cossack war with the Poles caused by Zenoviy 
Bohdan Khmelnytsky ..." describes the events of the 1648-1659 years, individual episodes dating back to 1620. The 
second and the third parts, covered periods of the 1660-1686 and 1687-1700 years, are called "Chronicle story about 
malorussian and other behavior which got and described there" contain a lot of Velichko’s observations based on the 
documents of the Hetman's Office. The forth one contains the applications from different documents of the 17th century. 

It was the first fundamental historical research where the author used systematically a great number of sources 
on a special topic. As historian and ruled by the rhetoric of baroque art, Velichko wanted to create an impressive picture 
of military feats and tests, glory and betrayal, blinded heroes by their passions and immense human suffering, which the 
Ukrainian people met in a day of great social events – the National Liberation War and Ruin. 

Velichko was a humanist and a democrat. He also was an admirer of the cossacks and considered them a real 
defenders of Ukraine and national and democratic "rights and liberties" of the Ukrainian people. The cossack chronicler 
rudely criticized internecine struggle for the hetman power and thought that it led to the ruin of his country, split cossacks 
into hostile camps. This situation was used by Poland, Moscow and Turkey to establish their dominance in Ukraine. 

S. Velichko tries to highlight the history of Ukraine in the context of the most important events in neighboring 
countries – Poland, Muscovy, Hungary, Moldova, Crimea, Turkey.  

Certainly, the figure of Velichko is a decisive criterion for his work in general and the concept of baroque 
personality, because the author was such baroque person in his style of thinking and attitude.  

Velichko’s chronicle became the favorite book for all our historians. Our best writers drew from it the materials 
and the spiritual energy. This is a really great book of the Ukrainian people. This is a feat life Samiylo Velichko. 

According previous information, the author concludes that the cossack chronicles of Witness, Hrabianka and 
Velichko are important sources of research into the history of Ukrainian culture, and our national pride. They haven’t lost 
their artistic value, but also became the golden treasury of world culture. They glorified their creators.  

Keywords: cossack chronicles, Ukrainian culture,Witness Chronicle, Gregory Hrabianka, Samuel Velichko, 
Ukrainian Baroque. 

 
На межі XVI i XVII століть у суспільному й духовному житті України відбулися зміни, які поро-

дили нову суспільну верству – козацтво, яке взяло на себе найважливіші завдання, що стояли перед 
усією нацією, виступило провідною організуючою силою в їх здійсненні. 

Козацтво привнесло з собою дивовижну багатогранну й самобутню культуру, що становить 
особливу сторінку української культури. З плином часу вона увійшла як складова частина в духовне 
життя сучасної української нації. Художні вподобання, демократичні настрої козацького середовища 
визначили колорит козацького розвитку української духовної культури. Культура українського народу 
за роки визвольної боротьби досягла настільки високого рівня, що і в наступному сторіччі була здатна 
протистояти нищівному натиску Російської імперії.  

Особливо важливими пам’ятками серед надбань козацької культури та цінними джерелами для 
дослідження історії української культури мають козацькі літописи – історико-літературні твори другої по-
ловини ХVІІ – середини ХVІІІ століть, присвячені козацьким війнам. Звідси їх умовна назва "козацькі", 
"козацько-старшинські" літописи, хоч від літописів у традиційному розумінні вони значно відрізняються. 

Джерелами козацьких літописів були давні українські літописи: Густинський, Добромильський, 
Лизогубівський, Львівський, Острозький, Літопис Волині і України, Межигірський, Хмільницький, Черні-
гівський, Південно-Руський та інші, а також власні спостереження, спогади сучасників, документальні 
матеріали (урядові офіційні і приватні листи, акти, грамоти, універсали), твори чужоземних істориків, 
народні легенди, перекази тощо.  

На другу половину XVII і першу XVIII ст. припадає розцвіт жанру історично-мемуарної прози, а спри-
чинили її виникнення передовсім козаччина, антипольські і антитурецькі війни, Переяслав і його трагічні нас-
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лідки, та часті зміни і неспокої в українсько-козацькій державі. Все це приковувало увагу загалу і викликувало 
тривогу за майбутнє. Автори цього типу мемуарної літератури не тільки реєстрували події минулого і сучас-
ного, але прагнули охопити цілість історичних подій, показати їх безперервну тяглість і самобутність.  

Так, у 30-х pоках XVIII століття невідомий автор склав "Короткий опис Малоросії" (російською 
мовою) про події від Київської Русі до скасування гетьманства в 1734 році. У 1765 році Петро Симо-
новський скомпонував "Краткое описание о козацьком народі" з описом подій від найдавніших часів до 
1751 року. Імовірно Яків Лизогуб є автором "Летописца или описання краткого знатнейших действ и 
случаев" про події в Україні з 1506 по 1737 рік. У 1770 році у Прилуках полковий обозний Степан Лу-
комський склав "Зібрання історичне" з описом подій в Україні у XIV – XVI століттях. 

Літописно-історичні праці про Україну писали також зарубіжні автори – Гійом Боплан, К. Гам-
мердерфер, Йоган Енгель, С. Зарульський, О. Рігельман та інші. 

До наших днів дійшли три найвизначніші козацькі літописи – Літопис Самовидця (про події 
1648-1702 років, вірогідний автор – Роман Ракушка-Романовський), Літопис Грабянки (1710) – про по-
дії від виникнення козацтва до 1709 року), та Літопис Самійла Величка (1720) – про події в Україні 
1648-1700 років).  

Першою з них вирізняється Літопис Самовидця – одна з найвидатніших історіографічних 
пам’яток і одне з найдостовірніших історичних джерел XVII століття, самобутня й оригінальна пам’ятка 
української мови та літератури. Написаний літопис на Лівобережжі, найвірогідніше (з уваги на локальні 
новини) у Стародубі. 

Автор літопису документально невідомий, належав до козацької старшини й посідав якийсь 
час видатне становище в українському уряді. Дослідники віддавна намагалися встановити його ім'я. 
Це стало можливе після праць Вадима Модзалевського про Романа Ракушку-Романовського. У 1920-х 
pоках низка авторів (Віктор Романовський; Олександр Оглоблин і Микола Петровський) незалежно 
один від одного, на підставі аналізу автобіографічного матеріалу в Літописі, дійшли висновку (втім, 
вперше висловленого ще в 1846 істориком-аматором Д. Сєрдюковим), що автором Літопису Самови-
дця найвірогідніше був Роман Ракушка-Романовський, генеральний підскарбій за Івана Брюховецько-
го, а в останні десятиліття свого життя – священик у Стародубі. Ця думка була прийнята більшістю 
істориків (Дмитро Багалій, Михайло Грушевський, Дмитро Дорошенко, Іван Крип'якевич та інші й зок-
рема новітня історіографія), але деякі автори називали інших кандидатів на авторство: Іван Биховець 
(Л. Окіншевич), Федір Кандиба, М. Андрусяк, Михайло Возняк та ін. 

Оригінал Літопису не дійшов до нас. Збереглося кілька копій, зроблених у XVIII столітті або й 
пізніше. Найдавніші й найповніші – це списки Г. Іскрицького (перша половина XVIII ст.) й Якова Ко-
зельського (друга пол. XVIII ст.). Вперше, діставши його від Пантелеймона Куліша (від нього й назва 
Літопису Самовидця), опублікував Літопис Осип Бодянський (1846); більш науково підготоване видан-
ня Київської Археографічної Комісії за редакцією і вступною статтею Ореста Левицького (1878), пере-
видане Інститутом історії АН УРСР (1971, Дзира Я.). 

Як історичне джерело, написане очевидцем, літопис містить цінні фактичні відомості з історії 
українського, білоруського, російського, польського та інших народів другої половини XVII століття. 
Багато з цих відомостей мають унікальний характер. В ньому простежується поєднання літописного й 
історичного жанрів. Частина твору, що охоплює період з 1648 по 1677 роки, ґрунтується переважно на 
історичному стилі викладу; автор дотримується логіко-причинної послідовності у висвітленні подій, 
його історичні оповіді мають заголовки, завершений вигляд і логічний взаємозв’язок. У деяких випад-
ках Самовидець виходить за межі порічного опису й торкається фактів пізнішого часу. 

Інша частина літопису (доведена до 1702 р.), пов’язана з літописною традицією. У цьому творі 
немає забігання наперед, оскільки автор був очевидцем тих подій і не знав їхнього завершення. Тут 
розповідь переривається другорядними вставками. Проста розповідна манера автора про події ані-
трохи не претендує на ускладнений літературний жанр. Він позбавлений глибоких художніх образів, 
риторичності, цитування. Автор не залишив звісток про джерела, якими він скористався, про методо-
логію написання твору, про самого себе. 

У застосованому Самовидцем методі опрацювання фактичного матеріалу розрізняється як 
механічне відтворення історичного факту, так і його авторське тлумачення. 

Самовидець не аналізував мовностилістичні особливості джерел, не враховував історичний 
контекст. Отже, автор літопису – типовий представник історіографії, в творах якої джерельна база 
опредметнена не чітко. По суті, вона повністю трансформувалася в авторську розповідь, яка має фо-
рму довільного переказу. 

Центральною темою літопису Самовидця є Національно-визвольна війна українського народу 
1648-1654 років, подається економічна, політична і культурна характеристика країни, факти з історії 
Росії, Польщі, Угорщини, Швеції, Молдови, Туреччини та інших держав. Водночас у ньому немає яко-
їсь яскраво вираженої ідеї, яка б композиційно об’єднувала твір. Автор літопису намагається дотримува-
тися нейтрально-інформативного висвітлення подій. У подібних випадках факти керували автором, що 
призводило до суперечливих або тенденційних оцінок Самовидцем тих чи інших історичних постатей. 

Так, в одному випадку він схвально відгукується про "розторопність" гетьмана, а в іншому, кон-
статуючи факт зростання слави гетьмана та визнання його успіхів на міжнародній арені після перших 
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великих перемог, робить уїдливий висновок, що призвело до "більшого заятрення і пихи гетьмана 
Хмельницького". 

Дуже приблизно передав Самовидець зміст Зборівського договору 1649 року. Він виокремив 
лише деякі змістові моменти, близькі до однієї з чорнових статей договору. Він мало дбав про точне 
відтворення змісту документа, обмежуючись його переказом на рівні чуток. Через це з поля зору літо-
писця випали істотні статті договору, які регламентували кількість козацького війська та порядок скла-
дання реєстру, а також ті, що висвітлювали релігійні питання. 

Самовидець охочіше звертається до теми нищення матеріальних цінностей, спустошення, 
грабунків значних прошарків суспільства "черню" і зовнішніми ворогами. З іншого боку, він засуджує 
всіх, хто проливав кров, катував людей і чинив свавілля, незважаючи на їх соціальний статус. 

Що ж до політичних поглядів Самовидця, то він відверто симпатизував монархічній владі – чи 
то був польський король, чи московський цар. Він не уявляв Україну самостійною державою. Історичне 
мислення Самовидця визначалося категоріями "земної" причинності. Тема Божого промислу в його 
творі здебільшого мала значення традиційної етикетної формули. Причини історичних подій автор по-
яснював обставинами історичного буття і людськими мотивами.  

Другим із найпомітніших козацьких літописців був гадяцький полковник Григорій Грабянка. Гри-
горій Іванович Грабянка вчився у Києво-Могилянській колегії, володів принаймні кількома мовами – 
польською, латинською, німецькою. З 1686 року перебував на військовій службі. Спочатку був гадяць-
ким сотником, полковим осавулом, а з 1717 року – гадяцьким полковим суддею. Саме на цій посаді чи 
не найбільше виявилася неординарність постаті Григорія Грабянки.  

Його літопис має довгу назву: "Дійствія презільної брані і от начала поляков крвавшей небы-
валой брани Богдана Хмелницкого, гетмана запорожского, з поляки за найясніших королей полских 
Владислава, потом і Казимира, в року 1648 отправоватися начатой и за літ десять по смерті Хмелниц-
кого не оконченной, з розних літописцов и из діаріупіа на той войні писанного, в граді Гадячу, трудом 
Григорія Грабянки собранная и самобитних старожилов свідетельстві утвердженная року 1710".  

Літопис Г. Грабянки – один з найяскравіших і найцінніших творів українського літописання. За-
кінчений у 1710 році, він користувався великою популярністю і тривалий час поширювався у багатьох 
списках. У центрі уваги Літопису події визвольної війни 1648-1654 років, яскраві описи козацьких битв. 
Вперше перекладений із староукраїнської на сучасну мову Г.Іванченком у 1992 році. 

Літопис має типовий зразок літератури жанру риторичного історичного повістярства. Особлива 
увага приділяється описові екстремальних ситуацій, героїки та моральних уроків "історичної драми". 
Композиція струнка, тематика чітко визначена. Його слід розглядати в першу чергу як літературний 
твір, а не як історичний. Автор подає не документальні факти, а літературно опрацьовану історію, пра-
гне зробити її доступною для широкого загалу. В першу чергу він розраховує на значний емоційний 
вплив на читача. Головним завданням Грабянки в умовах поступової втрати Україною автономії було 
нагадати про колишню козацьку славу.  

Твір Грабянки значною мірою компілятивний. Серед своїх головних джерел автор називає спогади 
сучасників подій, а також твори вітчизняних та іноземних історіографів. Найбільше Грабянка користувався 
літописом Самовидця. Його можна, вживаючи сучасну термінологію, назвати бароковим історичним рома-
ном. Тут наявний широкий спектр художніх засобів. Автор вводить у свою розповідь вірші, напівлегендарні 
перекази. На основі таких переказів написані оповідання про будівництво фортеці Кодак, про захоплення 
Хмельницьким королівських привілеїв у Барабаша, про смерть і похорон Хмельницького та ін. На сторінках 
твору ми зустрічаємо такі властиві для барокових художніх творів особливості, як поєднання символіко-
алегоричного значення різних персонажів з історико-реалістичним, використання прийомів контрасту, сма-
кування натуралістичних подробиць, пишні натюрморти, несподівані метафори, нанизування епітетів і т. д.  

Основний об’єкт дослідження – історія козаччини. Центральна постать літопису Грабянки – 
Богдан Хмельницький. Це головний герой твору, в якому автор поєднує риси реальної історичної осо-
би та ідеального вождя. В зображенні Грабянки він залишається недосяжною вершиною, прикладом 
для наступних поколінь. 

Риторичний пафос відчувається уже в передмові. Автор сформулював історіографічний прин-
цип достовірності й авторської неупередженості. Він дав характеристику літератури з історії українсь-
кого козацтва, у загальних рисах охарактеризував документальну базу власного твору, в окремих ви-
падках посилався на історіографічні праці, наводив тексти віршів, грамот, листів та інших документів.  

Для возвеличення однієї сторони й приниження іншої він використовував діалоги-промови з 
надлишком епітетів, метафор, патетики, риторичних запитань, аналогій та інших стилістичних фігур. 

Автор нехтував репрезентативністю історичних джерел, особливо коли він використовував те-
ксти козацько-польських та інших угод. До них він підходив прагматично, нехтуючи мовною і структур-
ною цілісністю документів. 

Коректніше Грабянка використовував тексти грамот, листів та інших документів, що мали на-
ративний характер та яскравий літературно-історичний сюжет. Це стосується, зокрема, листа 
Б.Хмельницького до царя від 17 лютого 1654 року. Збереження загальної текстуальної фактури доку-
мента у процесі його вибіркового використання та незначної стилістичної правки – це той максимум, 
якого досягла риторична школа історіографії. 
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Основну політичну ідею твору Грабянки можна визначити як помірковану автономію. Хоча у 
ньому не бракує запевнень в лояльності до російського престолу, однак він методично проводить дум-
ку про історичну, політичну і правову самобутність козаків та їхнє право на політичну суб’єктивність. 

Грабянка обстоював хозарську теорію походження козацтва, наголошував на договірних умо-
вах прийняття Україною царської протекції. Він засуджував експансію російських воєвод в Україну. В 
цілому ж політичні, а також соціальні погляди Грабянки виражені недостатньо чітко.  

Етапною віхою в історії козацького літописання та наймонументальнішим твором української 
історико-мемуарної прози XVII–XVIII століть став Літопис Самійла Величка.  

Народився майбутній літописець у селі Жуки на Полтавщині. Його батько, козак Василь Велич-
ко, належав до першої сотні Полтавського полку, був людиною грамотною, мудрою й шанованою, мав 
велику книгарню. Освіту Самійло Величко здобув у Києво-Могилянській колегії. Від 1690 року займав 
посаду канцеляриста генерального військового писаря Василя Кочубея. На початку 1705 уведений до 
Генеральної Військової Канцелярії, де пробув старшим канцеляристом близько чотирьох років, до па-
діння В. Кочубея. Брав участь у воєнних походах.  

Самійло Величко володів латинською, німецькою, російською та польською мовами. Мав доступ 
до джерел давніх часів, а також до найсекретніших державних документів своєї доби – доби Івана Мазе-
пи. Наприкінці 1708 заарештований і ув'язнений як людина близька до В. Кочубея. З ув'язнення вийшов 
1715 року, але на службу вже не повернувся. Спочатку оселився у Диканьці, пізніше перебрався до рід-
ної домівки – у Жуки. Літописець учителював, займався літературною діяльністю. Чимало відомостей 
черпав із великої колекції книг і манускриптів, що її збирав упродовж усього життя. До неї входили істо-
ричні хроніки, літописи, оригінальні документи, художні твори. Все це Самійло Величко використовував, 
працюючи над літописом. Останні роки життя провів у селі Жуки. Тут помер і похований.  

Сам Літопис Самійла Величка не дійшов до нас у належному вигляді – дуже знищений перший 
том, значно менше другий. Цілком ймовірно, що книга не закінчувалася 1700 роком, бо і в заголовку, і 
в багатьох місцях третього тому згадуються події принаймні до 1720 року. Тому, є думка, що втрачені 
й прикінцеві сторінки літопису. 

Літопис є першим систематичним викладом історії української козацької держави, при напи-
санні якого використано значну кількість українських, польських, та німецьких джерел, широке коло 
документів Генеральної Військової Канцелярії. Для написання літопису Самійло Величко користувався 
різними джерелами: народними переказами, іншими козацькими літописами, творами іноземних істо-
риків, архівними документами, листами, реєстрами тощо. Автентичність численних документів, наве-
дених у літописі, істориками не заперечується; частина з них відома й з інших джерел.  

Літопис Величка написаний мовою, яку він називає "козакоруською", або "нарічієм малороссій-
ским ". Це – українська книжна, канцелярська мова XVII-XVIII ст. У ній є чимало елементів і живого 
розмовного українського мовлення, зокрема народних приказок, як і латинських слів, церковно-
слов’янізмів і полонізмів. 

Літопис складається з 4 частин: перша – "Сказание о войне казацкой з поляками через Зеновія 
Богдана Хмельницького…" – змальовує події 1648–1659 років, окремими епізодами сягаючи у 1620 
рік, Описуючи війну Якова Остряниці 1638 року, Величко додає до автентичного джерела, яким корис-
тувався, – щоденника польського хроніста Шимона Окольського – власний коментар; друга і третя ча-
стини, які охоплюють 1660–1686 та 1687–1700 роки, названі "Повествования летописная с малорос-
сийских и иных отчасти поведениях собранная и зде описанная", містять значну кількість власних 
спостережень Величка і ґрунтуються на документах гетьманської канцелярії; у 4-й частині зібрано до-
датки з різних документів 17 століття.  

Літопис Величка був вперше надрукований більше ніж через сто тридцять років після написан-
ня Київською археографічною комісією чотирма томами в 1848, 1851, 1855, 1864 pоках під назвою 
"Летопись событий в юго-западной России в 17 в.", тт. I–IV. Вдруге 1-й том літопису виданий у 1926 
році Академією наук УРСР під назвою "Сказание о войне казацкой з поляками через Зеновія Богдана 
Хмельницького…" – Київ, 1926. Повне видання у перекладі сучасною українською мовою здійснене 
1991 року Валерієм Шевчуком у видавництві "Дніпро" (Київ). 

Це був перший фундаментальний історичний твір, в якому системно використано величезний 
масив джерел зі спеціальної теми. Ніхто з українських історіографів ні до Величка, ні впродовж усього 
ХVІІІ століття не опанував повною мірою метод його викладу, що ґрунтувався на принципах цілісного 
підходу до об’єкта вивчення, концептуалізації емпіричного матеріалу, розгорнутості й самостійності 
авторської розповіді, що спирається на факти, частково піддані критичному аналізу. 

Як історик Величко прагнув створити за правилами барокового риторичного мистецтва гранді-
озну картину воєнних подвигів і випробовувань, слави і зрад, засліплення пристрастями героїв і безмі-
рних людських страждань, які випали на долю українського народу в добу великих суспільних катаклі-
змів – Національно-визвольної війни та Руїни. Звідси, зокрема, потреба автора висловлювати свої 
думки високим стилем, а також дотримання ним відповідних канонів стосовно передмов: обґрунтуван-
ня мотивів, що спонукали автора взятися за перо зображення труднощів та величі події. 

Гуманіст і демократ Величко був гарячим прихильником козацтва, вважав його справедливим 
оборонцем України, захисником національних і демократичних "вольностей і прав" українського наро-
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ду. Козацький літописець безкомпромісно й різко негативно оцінював міжусобну боротьбу за гетьман-
ство, що призвела до руїни в його Батьківщині, розколола козацтво на ворожі табори, чим і користали-
ся Польща, Москва й Туреччина, щоб утвердити своє панування в Україні. І хоч Запорозька Січ була 
для нього втіленням ідеї демократії й волі, він, однак, справедливо засуджував запорозьких козаків за 
їхню підтримку Івана Брюховецького й Петра Суховія, які у своїй жадобі влади й збагачення несли в 
Україну біду й розбрат. Особливістю козацького літописця було толерантне ставлення до інших наро-
дів, навіть до татар і поляків, хоч він і розумів, яке зло вони несли в його рідний край. 

По-синівськи Величко проймається болями, тривогами і трагедіями свого "козацько-руського" 
народу. Україна дорога серцю літописця і в свою високу годину, коли була виборена воля, і в своїх 
бідах, кровопролиттях, розореннях, якою постає рідна земля після смерті Хмельницького. Надзвичай-
на винахідливість у плані форми та емоційність у відтворенні тих численних нещасть та лих, що обсі-
ли рідний край, зумовлена величезним потрясінням автора, який на власні очі побачив трагічне стано-
вище України. 

Історію України Величко прагне висвітлити у контексті найвагоміших подій у навколишніх краї-
нах – Польщі, Московії, Угорщині, Молдові, Криму, Туреччині. 

Постать самого Величка, безперечно, – визначальний критерій як його твору загалом, так і 
концепції барокової особистості, бо ж нею був, власне і сам автор, за стилем мислення і світовідчуття. 
Великий патріот України, Величко сам себе називав "истинний Малія Росії син і слуга". Він, до слова, 
перший в українській історіографії і літературі визначив і детально обґрунтував поняття "Україна" і 
"український народ" як територіально і національно усталені категорії.  

Літопис Величка став настільною книгою всіх наших істориків, з нього черпали матеріал і духо-
вну енергію найкращі наші письменники. Це – справді велика книга українського народу. Це – подвиг 
усього життя Самійла Величка.  

Дослідник козацтва Юрій Мицик стверджує, що "на Величку, можна сказати, завершується 
процес переходу літописання до історіографії в сучасному розумінні". 

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що козацькі літописи Самовидця, Гра-
бянки та Величка є важливим джерелом дослідження історії української культури, становлять і нині 
нашу національну гордість. Вони не тільки не втратили свою художню цінність, але й увійшли до золо-
тої скарбниці світової культури, навіки прославивши своїх творців і народ, який їх викохав.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ  
У РЕДАКЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО АЛЬМАНАХУ 

 
У статті проаналізовано редакційну політику Військово-історичного альманаху у висвітленні проблем роз-

витку геральдики, фалеристики, вексилології, уніформістики, емблематики та символіки у їх військовому аспекті. 
Показано, що альманах є важливим джерелом дослідження історії становлення державної та військової символі-
ки України. На його шпальтах публікувалися результати наукових студій провідних фахівців галузі. 
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Карпов Виктор Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры общественных наук На-

циональной академии руководящих кадров культуры и искусства 
Проблемы развития украинской военной символики в редакционной политике Военно-

исторического альманаха  
В статье проанализирована редакционная политика Военно-исторического альманаха в освещении про-

блем развития геральдики, фалеристики, вексилологии, униформистики, эмблематики и символики в их военном 
аспекте. Показано, что альманах является важным источником исследования истории становления государст-
венной и военной символики Украины. На его страницах публиковались результаты научных исследований ве-
дущих специалистов отрасли. 
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Karpov Viktor, Ph.D. (History), Associate Professor of the Chair of Social Sciences, National Academy of 

Managerial Staff of Culture and Arts 
Problems of Ukrainian military symbolism in the editorial policy of Military history almanac 
Military Historical Almanac of the National Military History Museum of Ukraine since its publication in 2000, 

much attention is paid to the problems of Ukrainian military symbols. Each issue of the journal edited determined to 
publish material on issues of heraldry, faleristics, veksylolohiya, emblems or uniformistyky. Materials placed in the 
anthology dedicated as a historical aspects Ukrainian symbols and symbolism of the Armed Forces of Ukraine and other 
military formations modern period. 

The historical aspects of Ukrainian symbols include articles Sokyrko Alexei, Vladimir Panchenko, Nina 
Kovtanyuk, Nicholas CHMYR, T. bayonet, Andrew Rukkasa, Viktor Karpov, Vitaly Manzurenko, Joan Denysyuk, Mikhail 
Kovalchuk and others. 

To the problems of the state known scientists turned symvoliky Dmytrienko Maria and Yuri Savchuk. Their 
scientific exploration relates to discuss the question of the Great State Emblem of Ukraine. A large amount of 
publications on symbolism refers to the period of the Liberation Struggle 1917 – 1920 years. One of the first material of 
uniform Ukrainian army and its symbols during this period published Victor Karpov. In their study, Taras Bayonet 
addresses the problem of formation of the Black Sea Fleet Ukrainian state. Against this background, it reveals the 
process of becoming a Ukrainian naval symbols. Continuing the theme of Ukrainian military prapornytstva, edition 
published material Andrei Rukkasa description of icons for linear 4th Infantry Brigade. 

The development of modern Ukrainian faleristics Military History Almanac pays no attention. Publishes materials 
on the implementation of state and departmental awards. This issue devoted their portfolio Stepan Paholko, Olga Martin, 
Vitaly Manzurenko Alexander Kucheruk Andrew Rukkas. Materials about state awards of independent Ukraine and 
symbols of modern Armed Forces of Ukraine Victor served Buzalo, Alexander Vorobyev, Viktor Karpov, Alexander 
Scriabin, Igor Chichkan Ludmila Bayati, Jeanne Denysyuk Yuri Shapoval, Nicholas Tsarenko. 

Editorial Almanac paid attention to the problems of formation and development of symbols and other military 
units, including the symbolism of the Border Troops of Ukraine, Security Service of Ukraine and the State Service for 
Special Communication and Information Protection of Ukraine. 

General activities of the Military Historical Almanac, popularized the formation and development of the Ukrainian 
military symbols. Printed materials cover a wide range of issues, reflecting the processing of symbols in uniformolohiyi, 
faleristics, veksylolohiya, emblems and heraldry. This made it possible to show the historical symbolism of the 
processing of the Armed Forces and other military formations Ukraine. It is this Military Historical Almanac is a valuable 
source in the study of military symbolism Ukraine. 

Keywords: almanac, army, military units, symbols. 
 
Заснований у 2000 році Національним військово-історичним музеєм України Військово-

історичний альманах з першого номеру значну увагу приділив дослідженню проблем розвитку україн-
ської військової символіки. У кожному номері журналу редакцією визначалися до публікації матеріали 
з проблем геральдики, фалеристики, вексилології, емблематики чи уніформістики. Матеріали розмі-
щені в альманасі присвячені як історичним аспектам української символіки так і символіці Збройних 
Сил України та інших військових формувань новітнього періоду.  
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До історичних аспектів української символіки слід віднести статті Олексія Сокирка, Володими-
ра Панченка, Ніни Ковтанюк, Миколи Чмира, Тараса Штика, Андрія Руккаса, Віктора Карпова, Віталія 
Манзуренко, Жанни Денисюк, Михайла Ковальчука та інших. 

Так, у статті Володимира Панченко йдеться про українське прапорництво ХVІІ-ХVІІІ ст. та його си-
мволіку. Подаються відомості про окремі прапори та аналізується їх стиль. Проаналізувавши відомості про 
прапори часів Богдана Хмельницького, автор стверджує, що "уже за часів Богдана Хмельницького в сим-
воліці козацького прапорництва утверджуються два основні мотиви: 1) зображення хреста, часто у сполу-
ченні з півмісяцем, сонцем та зірками; 2) зображення християнських святих або їхніх атрибутів" [19, 108]. 
Такі мотиви переважали до початку ХVІІІ ст., коли під впливом бароко, що панував тоді як в українському 
мистецтві загалом, так і в геральдиці зокрема, композиція козацьких прапорів почала істотно ускладнюва-
тись. Друга половина ХVІІІ ст. стала для української козаччини добою розквіту власного прапорництва, 
витворенню особливого стилю козацької вексилології, як стверджує Володимир Панченко. 

Поза рамками історичних досліджень, на думку іншого автора Олексія Сокирка [24,108], зали-
шилась важлива тема складника збройних сил гетьманської держави – "охотницького" або найманого 
війська. Існування й діяльність найманого війська застерігалися Глухівськими договірними статтями.  

Безумовно, самобутність охотницького війська позначилася на його символіці. Автор у своїй 
розвідці зробив спробу реконструювати одяг та прапори війська. Він стверджує, що формування ком-
плексу однотипного вбрання, фактично прототипів українських одностроїв, саме в охотницькому війсь-
ку є цілком закономірним. 

Ніна Ковтанюк подає відомості про проведену у березні 2002 року у Національному музеї істо-
рії України виставку атрибутів гетьманскої влади та особистих речей Богдана Хмельницького [10, 128]. 
Центральним експонатом виставки став особистий прапор гетьмана. Як стверджує Н. Ковтанюк, він 
був виготовлений "близько" 1649 року і первісно був білого кольору з малиновою лиштвою. На полот-
нищі розміщено абревіатуру з букв гетьманского титулу "Б.ХГ.ЄК.МЛО В.З.", що означає "Богдан Хме-
льницький – Гетьман Єго Королівської Милості Війська Запорозького". 

До проблематики державної символiки звернулися знані науковці Марія Дмитрієнко та Юрій 
Савчук [7, 104]. Їх наукова розвідка, опублікована у Військово-історичному альманасі, стосується пи-
тання опрацювання проекту великого Державного герба України. Вони подають історію використання 
великого i малого державниx гербiв УНР, творення наприкiнцi 30-x рр. XX ст. M.Битинським на замов-
лення Уряду УНР в екзилi великого, середнього й малого державниx гербiв. 

Значний масив публікацій з питань символіки у Військово-історичному альманасі відноситься 
до періоду Визвольних змагань 1917–1920 років. Один з перших матеріалів про однострої української 
армії та її символіку у цей період надрукував Віктор Карпов [9,110]. У своєму дослідженні Тарас Штик 
звертається до проблеми формування Чорноморського флоту Української держави [31, 76]. На фоні 
цього він розкриває процес становлення української військово-морської символіки. 

До дослідження проблематики створення української військової символіки у період Визвольних 
змагань долучився науковець Микола Чмир [28, 92]. На сторінках альманаху він публіку є низку науко-
вих доробок, що стосуються відзнак військових звань українських збройних формувань 1917 – 1921 
рр. та позначення прапорами місця розташування органів військового управління Галицької армії. Він 
відзначає, що власні системи відзнак військoвиx звань мали збрoйні сили Українськoї Нарoднoї Рес-
публіки, Українськoї Держави, Заxіднoукраїнськoї Нарoднoї Республіки. 

Автор справедливо зауважує, що на рoзвитoк системи українськиx військoвиx відзнак вплива-
ли тoгoчасні пoлітичні oбставини й пoдії – ревoлюції в Рoсійській і Австрo-Угoрській імперіяx, зміни 
влади на теритoрії Наддніпрянськoї України (Центральна Рада, Гетьманат, Директoрія), існування 
Заxіднoукраїнськoї Нарoднoї Республіки з власними збрoйними силами тoщo.  

У іншій статті Микола Чмир звертає увагу на проблему позначення прапорами місця розташу-
вання органів військового управління Української Галицької армії [29, 149]. Він доповнює відомості про 
встановлення системи "стягів" для позначення місця розташування органів військового управління та 
військових частин опубліковані М.Ковальчуком. Автор особливо наголошує на тому, що всі ці "стяги" 
виконували суто розпізнавальну функцію і не мали значення Бойових прапорів військових частин. 
Втім, як свідчать спогади А.Марущенка-Богдановського, цитовані М.Ковальчуком, в 2-му кінному Пе-
реяславському полку спробували пристосувати "стяг" до ролі Бойового прапора військової частини 
шляхом збільшення розмірів та розміщення додаткових зображень й написів.  

Військово-історичний альманах на своїх сторінках неодноразово публікував матеріали й доку-
менти про українське військове прапорництво часів національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. 
Продовжуючи цю тему, редакція публікує доробок Андрія Руккаса [21,142] про опис значків для ліній-
них 4-ї (з 9 червня 1920 р. – 7-ї) стрілецької бригади.  

Продовжуючи дискусію, викликану публікацією у Військово-історичному альманасі наказу вій-
ськам Дієвої армії УНР про позначення місць розташування штабів і управлінь військових об'єднань і 
з'єднань, військових частин та підрозділів спеціальними стягами [17, 145], які офіційно проіснували до 
1 листопада 1921 р., Андрій Руккас наводить текст наказу Головної команди Військ УНР № 69 від 1 
листопада 1921 р. за машинописною копією, що зберігається в Центральному державному архіві ви-
щих органів влади та управління України [25, 113]. 
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З матеріальними свідченнями про символіку української армії доби Визвольних змагань 1917-
1921 рр. знайомить Королівський музей армії та військової історії Бельгії (м.Брюссель). Тут зібрано 
зразки одностроїв, дещо з озброєння, світлини, документи. Українська колекція налічує 109 одиниць 
зберігання. Відомості про цю колекцію подає на сторінках Військово-історичного альманаху науковець 
Жанна Денисюк [6, 160].  

Питанням розвитку української фалеристики на сторінках Військово-історичного альманаху присвя-
тили свої матеріали Степан Пахолко, Ольга Мартин, Віталій Манзуренко, Олександр Кучерук, Андрій Руккас. 

Досліджуючи українську фалеристичну спадщину національно-визвольної боротьби ХХ ст., 
Степан Пахолко та Ольга Мартин [20, 155] особливу увагу звернули на світлини вояків українських 
військових формувань і розміщені на їхніх одностроях нетрадиційні для військової атрибутики відзнаки 
у вигляді виробів з бісеру – котильйон – нагрудну прикрасу у формі п'ятикутника з двома прямими ни-
жніми кутами та дашкуватим завершенням. 

Бісерний котильйон виготовляли переважно в техніці тканини, що давало змогу будувати ком-
позицію з геометричних, рослинних, антропоморфних мотивів, вписувати ініціали тощо. Відмін котиль-
йонів багато. Під різними назвами (котильйон, кутальйон, вісьорик, висьорок), а також і безіменно цей 
тип прикрас побутував на Західному Поділлі, Опіллі, Гуцульщині й Буковині. 

Андрій Руккас наводить текст документа про розробку проекту ордена "Залізного хреста св. 
Андрія за похід і бої з 6 грудня 1919р". виявлений ним у фонді "Наукове Товариство ім. Т. Шевченка" 
Національної бібліотеки у Варшаві [18, 155]. 

Швидкий розвиток української фалеристики в першій половині XX ст. порушив багато питань, 
на які дослідники ще й досі не дали відповіді. Щобільше – постають питання, пов'язані, зокрема, з ви-
явленням невідомих дотепер українських відзнак та нагород. Віталій Манзуренко віднайшов та описав 
понад двадцять відзнак, про які не згадувалося в жодному історичному джерелі [13, 130]. Опубліковані 
у Військово-історичному альманасі відзнаки зберігаються в колекції українських нагород відомого ко-
лекціонера доктора Юрія Сас-Подлуського у Чикаґо (США). 

Автор висловлює припущення, що ці відзнаки спроектовано й виготовлено в одному з таборів 
для інтернованих українських вояків на території Польщі про що вказує напис на закрутці однієї з них. 
Крім цього, віднайдено серед документів Центрального архіву Війська Польського у Варшаві проект 
емблем родів зброї і тоді було й виготовлено військові відзнаки, наявні в колекції Ю. Сас-Подлуського. 

В архіві, що зберігається в родині Новаківських у Львові, Віталію Манзуренко вдалося виявити 
чотири досі невідомі й недосліджені аркуші проектів українських відзнак [14, 143]. Віталій Манзуренко 
також провів дослідження та опублікував матеріал про створення нагороди за бої у Львові у 1918 році 
під час створення на землях Галичини української держави. Він наводить історію питання та подає 
опис відзнаки [15, 123]. 

Відомості про нагороди Української Повстанської Армії у проекті Нила Хасевича, а також про 
маловідомі документи з історії комбатантської відзнаки "Хрест Симона Петлюри" і "Хреста Українсько-
го козацтва" подає Олександр Кучерук [12]. 

Розвитку сучасної української фалеристики Військово-історичний альманах приділяє важливу 
увагу. Публікуються матеріали про впровадження державних та відомчих нагород. Матеріали про 
державні нагороди незалежної України та символіку сучасних Збройних Сил України на сторінках Вій-
ськово-історичного альманаху подають як спеціалісти відділу нагород Адміністрації Президента Украї-
ни Віктор Бузало [2, 114] та Геральдичної служби Генерального штабу Збройних Сил України Олек-
сандр Муравйов [16], так і дослідники Національного військово-історичного музею України Віктор 
Карпов [8], Олександр Скрябін [23, 154], Ігор Чичкань [27], Людмила Баята [1, 136], Жанна Денисюк [5, 
111] та інші фахівці – Юрій Шаповал [30, 106], Микола Царенко [26, 122]. 

Редакція журналу приділила увагу проблемам становлення та розвитку символіки інших війсь-
кових формувань, зокрема символіці Прикордонних військ України [22, 114], Служби Безпеки України 
[3, 149] та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України [4, 150]. 

Загалом діяльність Військово-історичного альманаху сприяла популяризації процесу станов-
лення та розвитку української військової символіки. Надруковані матеріали охоплюють широкий 
спектр питань та відображають процеси опрацювання символіки в області уніформології, фалеристи-
ки, вексилології, емблематики та геральдики. Це дало змогу розгорнути дискусію з того чи іншого пи-
тання та відобразити історичні процеси, що проходили під час опрацювання символіки Збройних Сил 
та інших військових формувань України. Саме цим Військово-історичний альманах є цінним джерелом 
у дослідженні військової символіки України. 
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ПОВСЯКДЕННІСТЬ МІСТ АНГЛІЇ: 
ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ФАБЛІО ХІІІ СТ. 

 
У статті досліджується повсякденне життя міських жителів Англії розвинутого Середньовіччя на основі 

аналізу пам’яток середньоанглійської літератури того часу. Охарактеризовані фабліо "Країна Кокань", "Про Лиса 
та Вовка", "Пані Сіріц" як історичні джерела. На матеріалах зазначених творів встановлено особливості хроното-
пу, матеріального побуту, харчування англійських міщан доби високого Середньовіччя.  

Ключові слова: повсякденне життя, розвинуте Середньовіччя, середньовічне місто, фабліо, Англія. 
 
Охрименко Александр Святославович, аспирант исторического факультета Киевского национа-

льного университета им. Тараса Шевченко 
Повседневность городов Англии по материалам среднеанглийских фаблио ХІІІ в. 
В статье исследуется повседневная жизнь городских жителей Англии развитого Средневековья на осно-

ве анализа памятников среднеанглийской литературы того времени. Охарактеризованы фаблио "Страна Кокань", 
"О Лисе и Волке", "Госпожа Сириц" как исторические источники. Установлены особенности хронотопа, материаль-
ного быта, питания английских мещан периода высокого Средневековья по материалам указанных произведений.  

Ключевые слова: повседневная жизнь, развитое Средневековье, средневековый город, фаблио, Англия. 
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of Kyiv 
Urban daily life in England according to the Middle English fabliaux of the XIIIth cent 
The period of the High Middle Ages was a basic in the process of European urbanization. During this time there 

was the formation of a new way of life in Europe and England. This way of life was most attractive. That is why the most 
people in the world now lives in cities. The British were the first urban nation. 

In medieval England we can investigate the characteristic features of everyday life of urban residents through 
original sources. Since the High Middle Ages until now remained only three anonymous works of urban literature of 
England of High Middle Ages written in Middle English language – "Dame Siriz", "Of the Fox and the Wolf" and "Land of 
Cockayne". 

The earliest among Middle English fabliau is "Land of Cockayne". It is conserved in a single copy, which is now 
found in the British Library (manuscript Harley 913, between 1250 and 1315). In the story we can separate four parts: 
comparison of Cockayne with the Christian Paradise; describing the country and the abbey there; the flights of monks 
and their shameful life; an instruction how to get to this "paradise". 

A very valuable resource, which is analyzed in this article, is "Dame Sirith". The manuscript of the fabliau is 
Digby 86 of the Bodleian library in Oxford (dates the second half of the thirteenth century). 450 lines of the poetic text 
narrating the adventures of Wilekin in attaining love to Margery, a wife of a merchant. This ability of Dame Siriz (neither 
fortune-teller, nor simply smart women) helps the hero.  

The fabliau "Of the Fox and the Wolf" was widely known in medieval England (written in second half of the 
thirteenth century). It was the English version of the story of Fox Renard. The manuscript of the humorous story is the 
same as the "Dame Siriz". 

Studying the Middle fabliaux of XIII century we discover a number of problems relating to the everyday life of 
townspeople of High Middle England. 

The features of the chronotope of everyday life of English cities during the period were accuracy and well-
regulation of life. The locations of scenes in the middle English fabliaux are clear for audience, there are no necessary to 
characterize it. Detailing of the places leads to confusion in the "Land of Cockayne". Cities include the suburbs – the 
abode of monks, the outskirts of the forest, suburban roads, rivers and so on. There are no description of the walls of the 
city. The urban area is a part of the nature. Important elements of the space of the city was churches, cathedrals. It were 
described in fabliaux very vividly. 

In the vernacular fabliaux timeframes are conventional: "nizt and dai", "to nizt", "monizer", "monidai", "hit com to 
the time", "Zurstendai" and others. Calculating of the time was designated by a bell. 

The level of material culture of the town-livers of Medieval Albion very high. The house is very comfortable one. 
The daily life was concentrated around the house. That is why the subject of the fabliau focused around house too. 
Apartment divided into several areas – hall and rooms. Particular attention is paid to bed in the Middle English fabliaux. 
Obviously they covered by textiles, which also decorated the walls. This was a way for indicate a wealth of home owners, 
their status in society, as well as keeping a "space hygiene". 

A characteristic feature of the fabliaux is the lack or maximum brevity of descriptions of the characters, their 
clothes and so on. Obviously, the closings of the heroes are clear to the readers, listeners of viewers of fabliaux. There 
are the emphasis on key terms. The main features of the description of clothing in the "Land of Cockayne" are the 
absence of parasites; colors of clothing are clearly associated with a particular layer; luxurious textiles, silk. Also fabliaux 
provide materials about nudity. Apparently these indecencies are normal, natural for medieval morality. Although these 
erotic phenomena in medieval literature require further analysis. 
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The feature of urban feasting of the High Middle Ages in England was the introduction of "fast food" into 
everyday life. The "Land of Cokayne" describes "of fleis, of fisse, and rich met, // þe likfullist þat man mei et" and "þe 
gees, i-rostid on þe splitte, Fleed to þat abbai, God hit wot, // And grediþ, Gees al hote, al hote!" In the system of feasting 
of the English bourgeoisie in the thirteenth century we view the social hierarchy. Not all products may be available 
equally to all people. That is why in utopia of Cockayne "man mai þer-of et inog // Al wiþ rizt and nogt wiþ wog…" Special 
interest medieval town-livers found in spices. And the city created the myth of "food paradise" Cokayne land, where "beþ 
.iiij. willis … of tereacle and halwei, of baum and ek piement". 

In general, the earliest examples of Middle English fabliaux offer us a vividly picture of the everyday life of 
medieval English towns during the High Middle Ages. 

Keywords: daily life, High Middle Ages, medieval urban space, fabliau, England. 
 
Період високого Середньовіччя став ключовим у процесі європейської урбанізації, становленні 

нового способу життя, який виявився найпривабливішим з огляду на те, що більшість людей планети 
зараз живе у містах. Англійці стали першою урбаністичною нацією [7, xx]. В середні віки розвиток Анг-
лії мав багато спільного із загальноєвропейськими тенденціями, однак мав і свої особливості.  

Однією з ключових проблем історичного дослідження є виявлення, вивчення та комплексна ін-
терпретація джерел, що дозволяє краще реконструювати минуле. Одним із таких типів історичних сві-
дчень є літературні пам’ятки. З часу високого Середньовіччя до сьогодні збереглися лише три анонім-
ні твори міської літератури Англії, написані народною середньоанглійською мовою: "Пані Сіріц", "Про 
Лиса та Вовка" та "Країна Кокань". Переклади означених фабліо здійснено автором статті з середньо-
англійської мови [8]. 

Дослідження середньоанглійських фабліо почалося давно. Спираючись на дослідженнями Ж. 
Бедьє, шотландський письменник, перекладач, історик Е. Ленг вперше наприкінці ХІХ ст. зачіпає про-
блему англійських середньовічних жанрів літератури, в тому числі й фабліо [2, 200]. З того часу поча-
лася активна дискусія щодо особливостей таких творів, аудиторії, для якої вони писалися. Знаковими 
у цьому плані виявилися праці П. Бойтані [1], Г. Кенбі [2], М. Фурроу [4], Б. Гаретта [5], Р. Льюїс [6] та 
інших. Проте залишається зовсім невирішеною проблема вияву та аналізу історичної інформації, що 
свідчить про повсякденне життя міщан, їхні ментальні риси в англомовних фабліо ХІІІ ст., дослідження 
яких є завданням цієї статті. 

Найбільш раннім серед означених фабліо є "Країна Кокань" ("Land of Cockayne", далі – LC та 
номер віршованого рядка), збережена в єдиній копії, яка зараз міститься в Британській бібліотеці (ма-
нускрипт Харлі 913, між 1250 та 1315 рр.) [5, 8]. За сюжетом можна виокремити її чотири частини: по-
рівняння Кокані з християнським Раєм; опис власне країни та абатства в ній; польоти ченців та їхнє 
сороміцьке життя; інструкція, як потрапити до цього "земного Раю". 

Походження назви країни однозначно нез’ясоване. Можна визначити кілька напрямів етимоло-
гії: харчова, сексуальна і насолода. Однак ми відстоюємо теорію про міське середовище ґенези цього 
твору [10, 68]. Різноманіття страв, приправ було відоме тільки в місті: подібні розповіді, де трави вже 
приготовані, тільки купи їх – та їж, зустрічаються в описах міст ХІ–ХІІ ст. Тут і критика інших верств на-
селення – аристократів, кліриків, селян. Але не міщан: ніяких негараздів у містах нема. Місто виховало 
людину, інтелектуальний розвиток якої передбачав знання всіх елементів розповіді – християнського 
опису Раю, харчування, коштовностей, лікарських засобів, квітів, а готичний собор – це частина місь-
кого простору тощо. 

Вельми цінним джерелом, яке аналізується у даному дослідженні, є "Пані Сіріц" ("Dame Sirith", далі 
– DS та номер віршованого рядка). Рукопис твору зберігається у Бодліанській бібліотеці Оксфорда (Дігбі 
86, друга половина ХІІІ ст.) [2, 204]. 450 рядків даного поетичного тексту оповідають про пригоди закохано-
го Вілекіна у здобутті любові Марджері, яка одружена з торговцем. У цьому герою допомагає вміння пані 
Сіріц – не то ворожки, не то просто винахідливої жінки. Натяки на куртуазність доведені в розповіді до 
крайньої межі. Обидва герої-коханці постійно підкреслюють, які вони ввічливі, чемні, куртуазні. Поведінка 
персонажів викликає скоріше посмішку, ніж трагічне співпереживання нещастю Вілекіна. 

Широковідомим у середньовічній Англії було фабліо "Про Лиса та Вовка" (друга половина ХІІІ ст., 
"Of the Fox and the Wolf", далі – FW та номер віршованого рядка), що є англійським варіантом розповіді з 
циклу про Лиса Ренара. Рукопис дійшов до нас у тій самій збірці, що й попередній твір – "Пані Сіріц". 

У сюжеті фабліо "Про Лиса та Вовка" чітко виокремлюються три частини. Перша – оповідає 
про те, як Лис захотів їсти та заліз у курник. Вона є повністю оригінальною, наявна лише в англійській 
літературі. Інші дві – це переказ французьких фабліо про Ренара. Лис потрапляє до ями, в якій хотів 
втамувати спрагу, але не міг вибратися. Обманувши Вовка, свого сусіда та кума, головний герой ви-
бирається з місця ув’язнення. Дістають із ями Сіроманця, який з’їхав з глузду від голоду, ченці і, вирі-
шивши, що то чорт, убивають його. 

Дослідження фабліо ХІІІ ст. дозволяє нам розкрити ціле коло проблем, що стосуються повсякден-
ного життя міщан Англії: хронотопу, матеріального побуту, харчування, публічного та приватного життя. 

Серцевиною культурно-творчої діяльності середньовічного міста є нове сприйняття часу і про-
стору, що реалізоване у способі життя. З’ясування особливостей сприйняття цих категорій людьми ХІ-
ХІІІ ст. в англійському урбаністичному середовищі дає змогу зрозуміти влаштування повсякденності як 
в ментальному, так і організаційно-матеріальному відношенні. 
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Локацій розповіді у "Пані Сіріц" є дві. Перша – це шлях, дорога, вулиця [DS 1, 292]. Друга – це 
дім, будинок [DS 21-23, 273]. Так само і у фабліо "Про Лиса та Вовка": шлях, вулиця, будинок [FW 5, 
10-11 etc], до яких додалися ліс [FW 1], та обитель ченців [FW 262]. Натомість у "Країні Кокань" "немає 
будинків, кімнат, чи лав" [LC 11], хоча потім описується будівля із балками-сосисками [LC 57-58], і "бліх 
немає" у будинках ("house") [LC 37]. Зате у Кокані є два абатства – жіноче та чоловіче [LC 51-55, 114-
121, 147-150], а також собор [LC 65-70]. 

Попри всю суперечність сюжету "Країни Кокань" в описі хронотопу, лише мимобіжні згадки у 
"Пані Сіріц" і "Про Лиса та Вовка" локацій, можемо визначити наступні особливості творів. По-перше, 
для слухачів (глядачів) даних фабліо місце, про яке йдеться, є зрозумілим – це простір, який навколо 
них, його не треба характеризувати (він є таким, який є, не може бути інакшим), деталізація у "Країні 
Кокань" місцевості тільки призводить до плутанини. По-друге, міста включають і "приміські (позаміські) 
зони" – обитель монахів, окраїну лісу, приміську дорогу, річки тощо; немає опису мурів міста – урбаніс-
тичний простір є частиною природного, невідокремленою частиною, за матеріалами фабліо. По-третє, 
важливими елементами простору міста є церкви, собори – ними захоплюються, їх остерігаються. 

У простонародних фабліо зображення часових проміжків досить умовне: "і день, і ніч", "до но-
чі"["nizt and dai" DS 150; "to nizt" FW 113], або просто "багато років", "багато днів" ["moni zer","moni dai" 
DS 67, 178], "прийшов час"["hit com to the time" FW 263], "вчора" [Zurstendai DS 73] тощо. Підрахунок 
часу позначався дзвоном [DS 390]. 

Як відомо, період високого Середньовіччя в урбанізованому просторі позначився кардиналь-
ними змінами в уявленнях хронотопу. Спостерігається початок переходу до "часу купця" [9, 38]. Час 
міста, виміряний годинником, – точний, розмірений, правильний. Такий ментальний переворот відбув-
ся у високому середньовіччі та став визначальним у розвитку суспільства. Однак, за матеріалами се-
редньоанглійських фабліо високого Середньовіччя, означені теоретичні концепції не знаходять під-
твердження. Натомість можна помітити наступне. У "Пані Сіріц" відносини між головними героями 
будуються, як між купцями: Вілекін пропонує Марджері угоду любові, а для пані Сіріц – оплачує послу-
ги. Динаміка сюжету дивує: вся справа любовного трикутника вирішується за один день. Тобто зако-
номірно "час прискорюється": не потрібно чекати законного чоловіка Марджері, який поїхав на ярма-
рок, щоб укласти угоди – цим займається сама господиня, бо боїться, що втратить клієнта; пані Сіріц 
швидко намагається виконувати умови договору, користуючись моментом, а то не отримає нічого; час 
шляху до Бостона, куди поїхав чоловік, вже добре відомий, виміряний, а від’їзд (подорож) по країні – 
нормальне явище ("про це говорять всюди" [DS74]). 

Матеріальний побут англійських міських жителів високого Cередньовіччя відображає у собі за-
гальні риси ментальності середніх віків. Разом з тим є й певні особливості. 

Помешкання ділили на кілька приміщень – хол та кімнати [DS 21-23, 273]. Особливу увагу серед-
ньоанглійські фабліо приділяють ліжкам [DS 102, FW 114-116, LC 37 etc]. Очевидно, що вони застелялися 
тканинами, якими також прикрашали і стіни [Ibid.]. Це могло свідчити про заможність власників будинку, 
статус у суспільстві. А також про підтримання "гігієни простору". У пані Сіріц взагалі схоже на те, що був 
садок біля будинку, або вона виставляла квіти на підвіконня [DS 294-295]. Недарма і у "Країні Кокань" до-
дано детальний опис флори [DS 71-82]. А перше, що турбує Вілекіна і Марджері, при їхній розмові у будин-
ку (як і пані Сіріц та Вілекіна), – чи зможуть їх підслухати: "та немає вух у білих стін" [DS 71]. Останній факт 
свідчить про становлення індивідуального простору (на противагу суспільному). 

Характерною рисою фабліо, що розглядаються у даному дослідженні, є відсутність або макси-
мальна стислість описів зовнішності героїв, їхнього одягу тощо. Очевидно, стрій героїв оповіді є зро-
зумілим для читача, слухача, глядача фабліо, він не потребує деталізації. Наголошується тільки на 
ключових рисах. Так, Вілекін, герой фабліо "Пані Сіріц",чепурно одягнений [DS 5]. Натомість Мардже-
рі, його кохана, взагалі не має опису одягу. Та сама пані Сіріц описується тільки тоді, як перевдягаєть-
ся у "нещасну стару" [DS 319-320]. Одяг у цьому фабліо виступає як винагорода, він так само цінний, 
як і гроші, худоба, будинок тощо [DS 223-225]. 

Головними рисами опису одягу в "Країні Кокань" є відсутність паразитів [LC 38]; кольорова га-
ма одягу чітко асоціюється з певною верствою [LC 52]; відомі розкішні тканини, шовк [LC 150]. Очеви-
дно, розкішним вважався хутряний одяг [DS 223-225]. Можливо, стрій прикрашався дорогоцінним ка-
мінням, був оберегом, носив символічний зміст [LC 88-94]. 

Досить цікавим є опис оголеного тіла. Без сорому та особливого наголосу в "Країні Кокань" – 
"голі дівки", з білою шкірою [LC 135-142, 151-158], "збуджені монахи" [LC 128, 138-142] і т.д. Та й Віле-
кін "гарний під одягом" [DS 5]. Такі "непристойності" за нормами середньовічної моралі, вочевидь, є 
нормальними, природніми. Хоча такі феномени еротичності у середньовічній літературі потребують 
подальшого аналізу.  

Навколо їжі та напоїв зав’язані сюжети двох фабліо – "Про Лиса й Вовка" та "Країна Кокань". У 
"Пані Сіріц" ці два елементи повсякдення згадані частково, але водночас додають інформацію, відсут-
ню в інших двох фабліо. 

У період Середньовіччя особливого статусу набули приправи. Перець і той був на рівні гро-
шей. Фабліо про "Рай на Землі" описує, що "В Кокані дерево видно звисока // І гарне, і миле для ока: // 
З імбиру й калгану у нього коріння, // І пагони – валеріани сплетіння. // А крона у дерева – вся у цвіту, // 
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І стовбур – солодка кориця. // Плоди – то гвоздика у добрім смаку. // І перцю запас, такий лиш при-
сниться." [LC 71-78]. А далі гуси із часником запечені, жайвори в кориці й гвоздиці тушковані у тому 
краю "влітають до рота самі" [LC 103-107].  

У системі харчування англійських міщан у ХІІІ ст. проглядається соціальна ієрархія. Не всі 
продукти могли однаково бути доступними для всього населення. "Країна Кокань" однозначно пише, 
що тут (в цьому Земною Раю) доступне все для всіх, навіть те, що "готують для принців і для королів" 
[LC 61-64]. Середньовічна "швидка їжа" (англ. fast-food) стала міським феноменом [3, p.27]. Знаходимо 
підтвердження цьому в описі "харчових див" країни Кокань. Зрештою, створюється міський міф про "хар-
човий рай" – країну Кокань, де "широкі ріки течуть молока, // Меду і масла, а то і вина…" [LC 84-85]. 

Подібним чином описується Рай й в іншому середньоанглійському фабліо "Про Лиса й Вовка": 
"Блаженство тут Раю, будь певен, знайдеш, // Тут добре живу, – можеш й ти. // Проблем і турбот в ямі 
важко знайти. // Тут їжа, відбірне питво // Без праці, – блаженство. // Тут голоду більше нема, // Ніяких 
турбот, ніхто горя не зна // Усього добра понад міру" [FW 140-147]. 

Дослідження середньоанглійських фабліо ХІІІ ст. дозволяє нам розкрити низку проблем, що сто-
суються повсякденного життя міщан Англії розвинутого Середньовіччя. Хронотоп повсякдення англійських 
міст цього часу набуває форм чіткості, розміреності. На рівні матеріального побуту бюргери Альбіону під-
вищують ступінь комфортності житла, навколо будинку як своєрідного центру життєвого укладу розгорта-
ються сюжети середньоанглійських фабліо. Особливістю міського харчування високого Середньовіччя в 
Англії було введення у повсякдення "швидкої їжі". Загалом найбільш ранні зразки середньоанглійських 
фабліо відкривають нам живу картину повсякдення міст Англії розвинутого Середньовіччя. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСМАНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ПРО УКРАЇНУ 
В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: 60-і роки ХХ – початок ХХІ ст. 

 
У статті розглянуто результати пошуково-дослідницької роботи американських і французьких сходознав-

ців у турецьких архівах з виявлення, опрацювання і публікації документальних матеріалів з історії України Нового 
часу; відзначено особистий внесок тюркологів у вивчення османських документальних джерел про Україну; ви-
значено роль періодичного міжнародного журналу "Гарвардські українознавчі студії" при Українському науковому 
інституті Гарвардського університету у виданні джерел та наукових досліджень з минулого України.  

Ключові слова: османські архіви, Кримський ханат, турки, татари, турецькі документи, хроніки, археогра-
фічні видання, наукові праці. 

 
Тымив Иван Николаевич, заведующий Этнографического музея Калущини 
Исследование османских исторических источников об Украине в зарубежных странах: 60-е годы 

ХХ – начало ХХІ века 
В статье рассмотрены результаты поисково-исследовательской работы американских и французких вос-

токоведов в турецких архивах по выявлению, изучению и публикации документальных материалов по истории 
Украины Нового времени; отмечено личный вклад тюркологов в изучение османських документальних источни-
ков об Украине; определено роль периодического международного журнала "Гарвардские украиноведческие сту-
дии" при Украинском научном институте Гарвардского университета в издании источников и научных трудов о 
прошлом Украины. 

Ключевые слова: османские архивы, Крымский ханат, турки, татары, турецкие документы, хроники, архе-
ографические издания, научные труды. 

 
Tymiv Ivan, head of Kaluschyna Ethnographic Museum 
The Investigation of the Ottoman Historical Sources about Ukraine in Foreign Countries: the 60s years 

of the XX-th century – the beginning of the 
In the article the brief review of the documentary collections and scientific works are presented. They are written 

by the historians who were the representatives of the Ukrainian diaspora and foreign authors that investigated the 
Ukrainian history of the XV-XVII centuries based in the Ottoman, Tatar and other sources. The subject of their scientific 
researches and the results are also mentioned.  

There is also presented an active studying of the Ottoman historical sources in the countries of West Europe 
especially in France, the USA and Canada were the department of the university and also the Turkic centre of the 
Ottoman documentary studying were formed. The improvement of the investigation was connected with the historians’ 
access to the Turkish archives files. 

The scientific works of the east ethnographer who studied and published the documents of the Ottoman and 
Tartar archives are presented. Especially the scientists of the Ukrainian origin such as Omelyan Pritsak, Viktor 
Ostapchuk, Lyubomyr Hayda. The attention is paid to the foreign scientists’ creative work. They are the Polish historian 
and archeographer Dariyusha Kolodzyeychyk, French investigators Shantal Lemersye Kelkezhe, Oleksandr Beninhsen, 
Mihen Berindey, American – Alan Fisher and others. 

The scientific activity of the French National scientific researches centers shown due to the programme "The 
Analyses and Publication of the Ottoman archives documents" under Oleksandr Beninhsen direction. The group of the 
researches under his direction published two important volumes of the documents from the Istanbul museum archive of 
Topkapy palace. One of these volumes includes the documents about the Crimean Khanat of the XV-XVIII centuries. 

The article also shows the research activity of the Ukrainian Scientific Institute of Harvard University (USA) 
under Omelyan Pritsak direction’s. 

The attention is drawn to his scientific and publishing activity connected with the publication of the magazine 
"Harvard Ukrainian Studies". It paid attention to the realization of the publishing project "Studied in Ottoman Documents 
Pertaining to Ukraine and the Black Sea Countries". 

In this article the scientists’ works of preparation and publishing of the Ottoman register that concern with 
Podillya is considered, especially its rewritten register of 1681 and also Turkish documents from the history of the 
Crimean Khante that are in the archives of the museum of Topkapy Palace. 

The article shows the works of the Crimean tartar researchers. They are professor of the University in Toronto Viktor 
Ostapchuk and professor of the University in Michigan – Alan Fisher. Their archeographical publications list is also given. 

As a conclusion it is mentioned that the foreign scientists’ research activity in the Ottoman archives and the 
publication of the discovered sources show a great amount of documents that concern the past of Ukraine. The actual 
material from these sources is interesting in its novelty and ability to supplement and refute the firmly established 
statements which concern the military cossacks’ activity against turks and tartars. Due to the foreign East ethnographers’ 
activity the hundreds f the Turkish are drawn in the scientific list of the documents of the Ottoman epoch. These 
documents promote the widening of the investigation from the Ukrainian history of the XVI-XVII centuries. 

Keywords: Ottoman archives, the Crimean Khanate, Turks, Tatars, the Turkish documents, chronicles, 
archeografic editions, scientific works. 
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У післявоєнний період у країнах Західної Європи, зокрема Франції, а також в США і Канаді роз-
почалося активне вивчення османських історичних джерел. Тут працюють відповідні кафедри при уні-
верситетах, створено тюркологічні центри з вивчення османських документів. Таке пожвавлення до-
слідницької діяльності було пов’язане з певним покращенням доступу істориків до турецьких архівів, їх 
упорядкуванням та загальним зацікавленням османською тематикою.  

Мета статті – подати стислий огляд документальних зібрань та наукових досліджень істориків – 
вихідців із української діаспори й зарубіжних авторів, що досліджували історією України XV–XVII ст. на 
основі османських, татарських та інших джерел. З’ясувати тематику їх наукових пошуків та результати.  

До вивчення й публікації документів османських і татарських архівів долучилися такі науковці 
українського походження, як Омелян Прі- цак [12], Віктор Остапчук [36–38 ], Любомир Гайда [44], а із 
зарубіжних – польський історик і археограф Даріюш Колодзейчик [34], французькі дослідники Шанталь 
Лемерсьє-Келькеже [6], Олександр Беніннгсен [23], Мігня Беріндей [24], американський історик Алан 
Фішер[26–31] та ін.  

Актуальною є також проблема організації наукових центрів за рубежем. Окремі питання науко-
вого українознавства в зарубіжних країнах уже ставали предметом досліджень сучасних істориків. Так, 
науковий доробок вчених діаспори розглянуто в працях Олени Артемчук [1], Юрія Кочубея [ 5], Олени 
Мавріної [7], Віктора Остапчука [9], Омеляна Пріцака [15], Таїсія Сидорчук [16], Марини Цинової [21], 
Олексія Яся [22] та ін.  

У зарубіжних країнах османська документальна спадщина, дотична до історії України, активно 
й систематично вивчалася у Німеччині, Польщі, Чехії, Франції, США, Канаді та інших країнах. Із огляду 
на обмежений об’єм статті зупинимося на джерелознавчих студіях османських документів, здійснених 
американськими і французькими вченими. У Франції вивчення документів у турецьких архівах прово-
дили співробітники Французького національного центру наукових досліджень за програмою "Аналіз і 
публікація документів оттоманський архівів" під керівництвом Олександра Беннігсена. У США над ос-
манськими джерелами успішно працювали вчені Українського наукового інституту Гарвардського уні-
верситету, діяльність якого була пов’язана з ім’ям знаного сходознавця Омеляна Йосиповича Пріцака 
(1919–2006).  

Як відомо, в умовах радянського режиму традиції А. Ю. Кримського в Україні мати продовжен-
ня не могли, певну компенсаторну роль відігравали науковці українського походження в діаспорі. Це 
насамперед сам Омелян Пріцак, видатний алтаїст і тюрколог, професор Гарвардського університету 
(США), тюрколог Михайло Ждан, вихованці Омеляна Йосиповича – Орест Субтельний, Любомир Гай-
да, Віктор Остапчук, Франк Сисин та ін. Продовжував свої сходознавчі дослідження в еміграції і відо-
мий тюрколог В. Дубровський, у Туреччині працювали кримськотатарські вчені (Джафер Сайда-мет 
Киример, Абдулла Зіхні Сойсал, Халіл Інальджик [5, 13–14; 21, 229] та ін.  

Основною цариною наукових зацікавлень Омеляна Пріцака в перші повоєнні роки були арабо-
перські й турецькі джерела історії Східної Європи, історико-мовознавчі дослідження з тюркології. У 
1948 р. еміграційне НТШ опублікувало статтю О. Пріцака про союз Богдана Хмельницького з Туреччи-
ною 1648 р., у якій автор проаналізував повідомлення турецького літописця Мустафи Наїми про події в 
Україні [11,139; 13; 18; 43]. 

У 1951 р. О. Пріцак відбув у свою першу подорож до Туреччини, щоб взяти участь у Міжнарод-
ному Конгресі Сходознавців. Із того часу він часто брав активну участь у фахових міжнародних кон-
гресах. Під час ХХІІ міжнародного конгресу сходознавців, який проходив 15-22 вересня 1951 р. у 
Стамбулі, вчений познайомився із багатьма турецькими науковцями. Результатами його 
п’ятдесятирічної співпраці із турецькими колегами стали десятки наукових праць, міжнародні форуми, 
друковані видання та майже сотня листів від турецьких вчених [19; 16]. На початку 50-х років ХХ ст. 
науковець продовжує студії османських джерел. Саме в цей час він більш ґрунтовно досліджує тему 
українсько-османського воєнного союзу, яку вчений докладно висвітлює у своїй новій статті "Перший 
українсько-турецький союз 1648 р.", що виходить у світ у 1953 р. в журналі міжнародного сходознавчо-
го товариства "Oriens" [13; 41; 14, 178, 185].  

Від 1961 р. О. Пріцак – професор тюркології в Університеті у Сієтлі (Вашинготон, США), а від 
1964 р. – професор загального мовознавства і тюркології в Гарвардському університеті (м. Бостон, 
США), від 1968 р. він викладає українознавчі дисципліни та організує українські студії. З 1968 р. вче-
ний є головою Комітету українських студій. У 1973 р. О. Пріцак засновує Гарвардський український до-
слідний інститут та Українські кафедри у Гарвардському університеті, забезпечуючи їхнє існування 
відповідними фондами. Започатковує кілька археографічних серій у Гарварді, розпочинає видавати 
пам’ятки старого українського письменства середньовічної доби. Директором інституту О. Пріцак за-
лишається до 1989 року, до повернення в Україну [4, 26; 2, 845;17,180].  

Створений Омеляном Пріцаком Український науковий інститут Гарвардського університету за-
ймав важливе місце серед науково-освітніх організацій США 60-80 рр. ХХ ст. Створення центрів украї-
нознавства в інших країнах було одним з реальних механізмів повернення і відродження історичної 
пам’яті української нації та інтеграції її у світове співтовариство. [21, 225-226].  

Масштабною була й видавнича діяльність вченого. Вона пов’язана з виходом наукового жур-
налу "Наrvard Ukrainian Studies" ("Гарвардські українознавчі студії"), де українські та закордонні автори 
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висвітлюють проблеми української історії, мови, літератури та інших гуманітарних дисциплін. Окрім 
того, видання друкує численні рецензії та історичні документи [1, 214]. Починаючи з 1977 р. Омелян 
Пріцак разом з Ігорем Шевченком – головний редактор "Harvard Ukrainian Studies", одночасно він очо-
лює й Міжнародну асоціацію для дослідження джерел з історії України та країн Чорномор’я XV–XVIII 
ст., що від 1981 р. розпочала видавничу діяльність. У цей же час О. Пріцак готує велику працю "Похо-
дження Русі" в п’яти томах англійською мовою, перший том якої вийшов у 1981р. (в Україні перевида-
но перші два томи в 1997 і 2003 рр.) третій том цього дослідження саме про східні джерела поки що не 
опублікований. У 1991–1993 рр. вдалося оновити деякі давнішні проекти, зокрема видання "Studies in 
Ottoman Documents Pertaining to Ukraine and the Black Sea Countries" ("Студії османських документів, 
що стосуються України та чорноморських країн") [4, 26; 5, 18]. 

На початку 90-х років О. Пріцак знову повертається до вивчення османських документальних 
та розповідних (наративних) джерел. Вчений проаналізував такі османські джерела, як "Історія тисячі 
років". Праця написана з нагоди закінчення першого тисячоліття мусульманської ери 1592 р., розгля-
нув "Фезлеке" (продовження) хроніки (Таріх-і) історика і географа Кятіба Челебі (помер 1657 р.), що 
охоплює 1582–1654 рр. Лістопис османського державного історіографа Мустафи Наїми (1617–1703). 
Його історія обіймає 1592–1660 рр. Цінним у цьому творі є щоденник трьох кримських походів в Украї-
ну: двох – Іслам Гірея ІІІ (1648, 1649) та одного, вчиненого калгою (престолонаслідником) восени 1649 
р. У творі є чимало фактографічної інформації про Україну [14, 177-178]. 

Отже, організаторська і наукова діяльність Омеляна Пріцака значно активізувала вивчення 
османських джерел, особливо тих, що були пов’язані з Україною. Це сприяло відкриттю та введенню 
до наукового обігу нової джерельної інформації про Україну.  

Та не тільки у США велися дослідження османських джерел. На початку 60-х років ХХ ст. у 
Франції вельми результативно працював колектив істориків під керівництвом сходознавця Олександра 
Беніннгсена (1913–1988). До складу цієї групи на початку 60-х років ХХ ст. входили Мігня Беріндей, 
Жіл Вайштайн, Пертев Боратав, Ділек Десєв, Шананталь Лемерсьєж-Келькеже. Вчені опрацьовували 
цікаві знахідки з археографічних експедицій в стамбульських архівах. Їх увагу привертали Кримське 
ханство, козацтво, міжнародні відносини, торгівля у Північному Причорномор’ї та інші теми. Колектив 
видав два важливі томи документів зі стамбульського музейного архіву палацу Топкапи, один із них 
містить документи про Кримське ханство XV–XVIII ст., він має назву "Кримське ханство в Архіві музею 
палацу Топкапи" [35; 9, 98].  

Для публікації османських джерел про Кримське ханство згадана група науковців застосувала 
свій спосіб відбору матеріалу для перекладу. Опрацьовуючи наративні матеріали – звіти воєначаль-
ників і урядовців, укази султанів і візирів, дипломатичний епістолярій та інші джерела – вчені здійсню-
вали повний переклад тільки найважливіших документів. Для інших робили лише частковий переклад, 
в якому оминали урочисті й ділові формули. Для менш важливих документів подавали тільки резюме 
змісту, повнота яких залежала від важливості тексту. Для деяких документів зазначалася лише їхня 
наявність, місце збереження та коротке посилання на зміст. Такий (реґестовий. – І. Т.) підхід у виборі 
документів був ефектний але суб’єктивний. Однак давати повне видання усіх матеріалів означало б 
розтя гнути публікацію збірника на невизначений час [9, 107].  

Згідно з програмою Французького національного центру наукових досліджень "Аналіз і публі-
кація документів оттоманський архівів" під керівництвом О. А. Беннігсена значну пошуково-
дослідницьку роботу здійснено істориком Шанталь Келькеже.  

Дослідниця опрацьовувала турецькі документи, пов’язані з діяльністю князя Дмитра Вишневе-
цького, зокрема із його походами в турецькі володіння. Результатом її пошуків була історична розвідка 
"Литовський кондотьер XVI ст. – князь Дмитро Вишневецький і утворення Запорізької Січі за даними 
оттоманських архівів". Шанталь працювала із документами збірки "Реєстри важливих справ" ("Мюгіме 
дефтерлері"). За спостереженнями історика нез’ясованою залишається хронологія подій від січня 
1558 р. до червня 1559 р., бо в османських архівах, поки що не знайдено документів за цей період, а 
російські джерела суперечливі й неточні. Османські документи дають змогу документувати діяльність 
Д. Вишневецького від весни 1559 р. [6]. Але результати вивчення османських документів французькою 
дослідницею – це вже тема окремої розвідки. 

Тим часом сходознавчі дослідження та публікацію османських джерел продовжують вчені зга-
дуваного вже Українського наукового інституту Гарвардського університету. Вони готують збірник до-
кументів з історії Молдавії і Волощини доби Сулеймана І Пишного (1520–1566). Книга друга цієї збірки 
відкриває серію археографічних публікацій відомих під назвою "Вивчення османських документів про 
Україну і чорноморські країни", що виходила під редакцією відомого українського тюрколога Омеляна 
Пріцака. Третій і четвертий томи цього зібрання присвячені українсько-турецьким відносинам другої 
половини XVI ст. та діяльності Д. Вишневецького[3, 24–25].  

Козацьким війнам присвячені перші два томи монографії істориків Юрія Гаєцького та Олексан-
дра Барана, у третьому передбачалася публікація архівних документів. Праця вийшла в другій серії 
"Записок ЧСВВ" у Римі в 1669 і 1983 роках. Третій том, мабуть, ще не виданий [25; 45]. 

Варто відзначити й спільну працю американських і французьких учених щодо підготовки і видан-
ня османських джерел з історії України. У жовтні 1981 року на симпозіумі в Гарварді (США) в Українсь-
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кому науковому інституті гарвардського університету (УНІГУ), присвяченому османським джерелам про 
Україну, було вирішено, що Український науковий інститут Гарвардського університету разом із францу-
зькими вченими будуть спільно публікувати османські джерела. На цьому форумі було запропоновано 
два проекти: підготовка й видання османських дефтерів (реєстрів), що стосуються Поділля й науковий 
переклад османського літопису Сілігдара, важливого джерела для історії України другої половини XVIІ 
ст. Початком цього проекту був вихід ще в 1978 році в Парижі першого тому "Кримський ханат…" (Le 
Khanat de Crimee). З американського боку започатковано нову серію "Studien in Ottoman Documtnts 
Pertaining to Ukraine and the Black Sea Countries" ("Вивчення османських документів, що стосуються 
України і країн Чорного моря"). Міжнародний комітет очолив Омелян Пріцак. До його складу увійшли ві-
домі орієнталісти О. Бенінгсен, Ж. Вайштайн, Г. Іналджик, останній підготував і видав найдавніший ос-
манський реєстр із Північного Причорномор’я – кримського порту Кафи. Ідеться про видання турецьким 
істориком Халілом Інальджиком митних книг Кафи за 1486–1490 рр. [ 9, 98–99, 109; 35; 33].  

У 1982 році у шостому томі гарвардських українознавчих студій з’явилася стаття В. Остапчука 
"Публікація документів Кримського ханату із архіву Топкапи: нові джерела для історії Чорноморського 
басейну". Поява цієї праці була зумовлена виходом у світ 1978 року згадуваної уже ґрунтовної джере-
лознавчої праці колективу французьких османістів Le Khanat De Crimee [36; 23].  

Дослідження французьких орієнталістів стало результатом багаторічної (близько 20 років) 
праці паризьких палеографів та істориків. До збірки "Кримський ханат..." ввійшли підібрані й опрацьо-
вані цією групою документи, що стосувалися історії Кримського ханату і збереглися в архіві музею па-
лацу Топкапи – першої резиденції османських султанів у Стамбулі. Це як оригінали листів у Османську 
Порту від кримських ханів, так і копії, зроблені османськими писарями, звіти османських чиновників у 
Криму та інші документи [7, 90].  

У першій половині 80-х років ХХ ст. археографічна діяльність згаданої вище групи османістів 
над минулим Кримського ханства почала затухати. Роботу продовжували лише Мігня Беріндей та Жіл 
Вайштайн, вони готували до друку цінний том османських та італійських документів про Дмитра Виш-
невецького та козацтво другої половини XVI ст. Діяльність цих дослідників дала добру уяву про вар-
тість османських архівних матеріалів для вивчення політичної історії та господарського життя Північ-
ного Причорномор’я, започаткувала систематичне опрацювання османських архівних джерел про цей 
регіон [9, 98]. 

Цінним джерелом демографії та топографії є матеріали податкового реєстру населення По-
ділля з часів османського панування на Поділлі, видані вченим Українського наукового інституту Гар-
вардського університету Даріюшем Колодзєйчиком [34]. Ця праця готувалася в рамках наукової про-
грами "Чорноморської комісії" (створена 6. 06. 1994 р.) для вивчення й публікації східних джерел з 
історії України за участю вчених Українського наукового інституту Гарвардського університету, Інсти-
туту сходознавства та Інституту української археографії, яка передбачала повне видання османського 
переписного реєстру Поділля 1681 р. [10, 203–204].  

Вартісними є також документальні студії наукового співробітника Українського наукового інсти-
туту, відомого сходознавця українського походження Віктора Остапчука. Дослідник опрацював і видав 
один із турецьких наративів із жанру так званого ґазаватнаме (опис двосторонніх воєн, рейдів на во-
рожу територію), у якому детально описано ґазанаме, тобто розповідь про одну війну, а саме похід 
Галіля Паші у 1621 р. проти козаків [39].  

Оскільки ґазаватнаме створювалися власне учасниками подій, то військові походи й війни опи-
сані в них дуже докладно. Тому такі твори вважаються історичними документами. Частина ґазаватна-
ме перекладена європейськими мовами. Зокрема на французьку, разом із примітками і критикою, пе-
рекладено твір, у якому описується захоплення турецьким військом паші Кара Мустафи у 1678 р. 
українського міста Чигирина [8, 219, 222-223].  

Американський османіст Любомир Гайда в рамках спільного українсько-американського проек-
ту згадуваної уже "Чорноморської комісії" здійснив повне видання двох "хронік святої війни" 
(gazaname) про похід Османських військ на Чигирин у 1678 році [9, 99;10, 204].  

Цінними є також праці В. Остапчука, присвячені османським походам проти запорозьких коза-
ків і Кримського ханства (1627, 1628 рр.). Його дослідження засновані на матеріалах канцелярії голо-
внокомандувача турецької армії (реєстри указів, військові реєстри, витрати на оборону північно-
чорноморських фортець та ін.). На думку вченого, "через важко доступний характер османських доку-
ментів надзвичайно важливо публікувати якнайбільше факсиміле документів, для яких подається по-
вний або частковий переклад" [9, 99, 107]. Такий підхід до публікації джерел був застосований сходо-
знавцем В. Остпачуком й під час підготовки інших османських джерел та документальних збірок з 
історії Кримського ханства [36, 37-40].  

Важливим археографічним виданням з історії України XVII ст. є публікації османських нарати-
вів, здійснені Любомиром Гайдаю, зокрема цінним для української історії другої половини XVII ст. є 
османський літопис Сілігдара [44].  

Вихід у світ у 1977 році згадуваного уже періодичного міжнародного журналу Harvard Ukrainian 
Studies (далі – HUS) при Українському науковому інституті Гарвардського університету привернув ува-
гу світової науки до україністики, зробив можливим надати світового рівня комплексу гуманітарних і 
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суспільних наук про Україну. На сторінках цього часопису з’являються дослідження та публікації дже-
рел, які висвітлюють розвиток відносин між козаками та Османською державою і представлені праця-
ми М. Беріндея, В. Остапчука, А. Рієлдмаєра [7, 86; 24; 36; 42] та інших дослідників.  

До співпраці з журналом Harvard Ukrainian Studies був запрошений відомий дослідник історії кримсь-
ких татар професор історії Мічіганського університету А. Фішер. В 70-ті роки вийшла ціла низка його праць, 
присвячених історії розвитку взаємовідносин держав Причорномор’я, в тому числі і Кримського ханату. Відо-
мими є праці історика, в яких досліджуються торгівля і работоргівля в басейні Чорного моря [26, 27].  

У 1978 р. з’явилося дослідження А. Фішера "Кримські татари", в якому автор спробував синте-
зувати і узагальнити здобутки історичної науки у цій галузі й уперше зробив короткий аналіз історично-
го шляху кримських татар [7, 88; 27].  

Важливе значення для подальших пошуків в турецьких архівах мала праця згадуваної уже гру-
пи французьких орієнталістів на чолі з А. Беннігсеном, присвячена документам з історії Кримського 
ханату з архіву Топкапи. Ця праця привернула увагу багатьох дослідників історії Східної Європи, в то-
му числі А. Фішера, до документів, що знаходилися в турецьких архівах [7, 89].  

Алан Фішер попередньо опрацював документи, які знаходяться в архіві Башбаканлик у Стам-
булі (архіві Прем’єр-міністра), і несуть у собі інформацію про фінансові та адміністративні справи в 
Криму. Результатом цієї праці став виданий ним покажчик до документів, що стосуються провінції Ке-
фе в цьому архіві [28].  

Дослідження А. Фішера представлене в Гарвардських українознавчих студіях базувалося на 
двох переписах, які були проведені османською адміністрацією в провінції Кефе в першій половині XVI 
століття. Цікавим є міркування автора, яке дійсно підтверджується даними перепису, про те, що не 
існує відомостей про так званий "примусовий" процес переходу в іслам, тому економічний і соціальний 
тиск на немусульманське населення робив перехід в іслам дуже привабливим (наприклад, невільники, 
якими володіли немусульмани, оподатковувались, тоді як раби, що належали мусульманам, навіть не 
були внесені в перепис, оскільки не підлягали оподаткуванню) [7, 89-90]. 

Вартують уваги й інші напрацювання американського османіста Алана Фішера з історії Крим-
ського ханства та його археографічні публікації з історії Криму. Загалом на сторінках Гарвардських 
українознавчих студій були представлені дослідження, що висвітлювали різні проблеми ранньої історії 
Кримського ханату кінця XV – середини XVI століття, публікувалися документальні матеріали демо-
графічного характеру й фіскальні, стосовно провінції Кефе [29; 30; 32; 7, 90] та ін.  

Як зазначила дослідник Олена Мавріна, "за період з 1977 по 1991 рр. на сторінках Гарвардсь-
ких українознавчих студій з’являлися праці, в яких досліджувалася і пізня історія Кримського ханату, як 
наприклад, "Коментарі до трьох листів хана Іслам-Гірея до Порти (1651)". Та з початку 90-х років зага-
льна кількість сходознавчих публікацій, з акцентом на українознавчу тематику, помітно зменшилася. 
Дослідження з османістичної проблематики стали поодинокими, а з кримськотатарської історії не 
з’являються зо- всім [7, 91].  

Однак джерелознавчі студії з українознавства продовжуються в інших країнах, зокрема в Ка-
наді. Тут центром вивчення османської документаль ної спадщини є університет у місті Торонто, де 
від 1999 р. на факультеті Цивілізацій Близького та Середнього Сходу працює учень Омеляна Пріцака 
– професор (з 2004 р.) Віктор Остапчук. Доктор Остапчук сьогодні вивчає документи військового фло-
ту Османської імперії, дотичні історії України. Серед документів османських архівів є багато матеріа-
лів, що стосуються боротьби турків із козаками, як, наприклад, звіти керівників османського флоту на 
Чорному морі, та ватажків Очаківського гарнізону. Ці джерела повідомляють про надзвичайну відвагу 
та військову вмілість козаків, їх здатність воювати малими силами та навіть у зимових умовах, що ди-
вувало їх значно численніших турецьких противників. Сьогодні учений продовжує працю над пробле-
мою "Козацька доба крізь призму османських архівів". А історик Марина Кравець досліджує судові ре-
єстри Кримського ханату, як джерело з історії України [20].  

У цьому зв’язку слід також згадати й про знахідки та відкриття турецьких історичних джерел в 
Криму. Вартісним документальним матеріалом з історії України XVIІ–XVIIІ ст. є, зокрема, реєстри ос-
манських актових книг типу сіджіл, ведених місцевими кадіями в 1608–1750 рр., всього 59 книг. У цих 
книгах містяться записи судових справ, майнові заповіти, розпорядження центрального уряду тощо. Ці 
матеріали дивом уціліли, оскільки були призначені на спалення під час депортації кримських татар у 
травні 1944 р. Їх виявив у 1994 році турецький історик Халіл Інальджик у бібліотеці імені Ісмаїла Гасп-
ринського в Сімферополі. Згадані джерела відклалися у вигляді фотокопій, а оригінали цих матеріалів, 
імовірно зберігаються у Сакт-Петербурзі. Ця знахідка має важливе значення для вивчення історії 
Кримського ханату та османської присутності в Північному Причорномор’ї [10, 204].  

Отже, пошукова діяльність зарубіжних науковців у османських архівах та публікація віднайде-
них джерел переконливо засвідчують наявність значної кількості документів, які стосуються минулого 
України. Фактичний матеріал, почерпнутий із цих джерел, цікавий своєю новизною, здатністю допов-
нити або спростувати усталені положення, що стосуються військової діяльності козаків проти турків і 
татар. Завдяки праці зарубіжних сходознавців введено до наукового обігу сотні турецьких документів 
османської доби, які сприяють розширенню горизонтів наукових досліджень з історії України XVI–XVII 
ст. Османські й татарські джерела також дають змогу здійснити певні уточнення біографічних відомос-
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тей про козацьких керманичів того часу, зокрема князя Дмитра Вишневецького. У перспективі не зай-
вою була б археографічна експедиція до Стамбула невеликого колективу вітчизняних сходознавців з 
метою виявлення і вивчення турецьких джерел, у яких є відомості про Україну.  
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відділу правових проблем політології 
Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України 
 

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ 
ЗА РЕЛІГІЙНОЮ ОЗНАКОЮ В УКРАЇНІ 

 
У статті з’ясовано суть поняття "релігійна дискримінація", наведено приклади дискримінації за релігійною 

ознакою в Україні, проаналізовано українське законодавство щодо запобігання дискримінації. Досліджено функції 
установ, органів, організацій, які займаються забезпеченням права людини на свободу світогляду і віросповідання 
в Україні, зокрема Міністерства культури України і Міністерства юстиції України. Запропоновано механізми удо-
сконалення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який на сьогодні має найбільше 
повноважень щодо запобігання і протидії дискримінації за різними ознаками, зокрема релігійною. 

Ключові слова: релігійна дискримінація, рівень релігійної свободи, антидискримінаційний закон, релігієзнавча 
експертиза, державні органи влади, громадські організації, запобігання і протидія дискримінації за релігійною ознакою. 

 
Кукуруз Оксана Владимировна, кандидат политических наук, старший научный сотрудник отдела 

правовых проблем политологии Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины 
Институциональные механизмы предотвращения дискриминации по религиозному признаку в Украине  
В статье выяснено суть понятия "религиозная дискриминация", наведено примеры дискриминации по 

религиозному признаку в Украине, проанализировано украинское законодательство по предотвращению дискри-
минации. Исследовано функции учреждений, органов, организаций, которые занимаются обеспечением права 
человека на свободу мировоззрения и вероисповедания в Украине, в частности Министерства культуры Украины 
и Министерства юстиции Украины. Предложено механизмы усовершенствования деятельности Уполномоченного 
Верховного Совета Украины по правам человека, который на сегодня имеет больше всего полномочий касатель-
но предотвращения и противодействия дискриминации по разным признакам, в том числе религиозным. 

Ключевые слова: религиозная дискриминация, уровень религиозной свободы, антидискриминационный 
закон, религиоведческая экспертиза, государственные органы, общественные организации, предотвращение и 
противодействие дискриминации по религиозному признаку. 
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Institutional mechanisms for prevention discrimination in Ukraine on the basis of religion 
Principle of equality in realization of human rights is one of requirements of European Union to the countries, 

which wanted to become his member. There are 55 religious directions in Ukraine, because providing equal attitude to 
people, who belongs to different religions, is actually issues. The anti-discrimination law is analysed in this article. There 
is given the notion "discrimination", which used in Ukrainian law. Facts of religious discrimination in Ukraine are 
considered. In opinions of experts, religious groups in Ukraine feel discrimination then, when they try to decide some 
property problems for example, getting land for building of cult buildings or returning of cult buildings. The author of the 
article thing, that the proved fact of religious discrimination in Ukrainian society are difficult process from such reasons: 
the most of physical and legal persons, who feel discrimination on the basis of religion, don't apply for court; 2) some 
persons can't prove, that it is religious discrimination; 3) sometimes the power interferes in process of deciding conflicts 
between different religious groups and consequently the question is decided in favour of religion, which they support; 4) 
also the judges don't have proper knowledge’s and experiences for determine facts of religious discrimination. 

According to Ukrainian legislation state authorities and public organizations defend freedom of religion in Ukraine. The 
Ministry of Culture of Ukraine and Ministry of Justice of Ukraine and Commissioner of the Supreme Council of Ukraine on 
Human Rights has most of all functions for prevention and counteraction religious discrimination. The author offers appointed 
Representative of Commissioner of Supreme Council of Ukraine on Human Rights, who will be counteraction discrimination on 
the basis of religion. Representative must create program of action for year and give a report to parliament about fulfil the plan. 

The program should including studies for judges, meeting with international specialists on religious 
discrimination. Such subjects as Supreme Council of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, other state authorities, 
local authorities, public organizations, and physical and legal persons have to help The Representative of Commissioner 
of Supreme Council of Ukraine on Human Rights to make organizational measures for prevention and counteraction 
religious discrimination. The Representative must create Internet page dedicated to discrimination on the basis on 
religion. The page should include the following information: 1) international and national legislation about freedom of 
religion; 2) notion, kinds, forms of religious discrimination (also denote religion discrimination features in each area, for 
example, in employment, education, health care etc.); 3) documents and practice of European Union to prevent and 
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counteraction discrimination on the basis of religion; 4) anti-discrimination law and his using in Ukraine; 5) statistic of 
facts religious discrimination in Ukraine 6) ways to protect against religious discrimination, including advices of lawyers, 
placement of sample documents, list of special institutions, which you can contact in case of need; 7) telephone number 
of a lawyer of Representative, who has duty to provide advice to persons, who submitted applications for the fact of 
religious discrimination; 8) list of agencies, institutions, organizations, that have dealing with protect against religious 
discrimination (name of the person, who is responsible for some questions, phone number, postal and e-mail).Besides 
state, the right to freedom of religion is provided NGOs, associations, research institutions, which analysing the situation 
in the sphere of religion and informing society about facts of breaking this right. There are listed the most of these 
organizations particular All-Ukrainian Council of Churches and Religious Organization. It is representative interfaith 
advisory organ, which includes 18 Churches and Religious Organizations (1 interchurch and religious organization), 
which together represent over 95% of the religious network and all major denominations Ukraine. 

The author considers that representatives of state authorities and public organizations, who prevented and counteracted 
discrimination on the basis of religion, should create a Commission of experts. Basic duty of Commission should be realization 
anti-discrimination expertise of current laws, projects of new laws and regulatory acts concerning freedom of religion. 

So, it is necessary to combine the efforts of all these organizations for providing principle of equality in 
realization of human rights in sphere in religion. In this way we can provide effective realization Ukrainian legislation 
concerning prevention and counteraction discrimination on the basis of religion. 

Keywords: religious discrimination, the level of religious freedom, anti-discrimination law, religious expertise, 
public authorities, NGOs, preventing and combating discrimination on religious grounds. 

 
Спрощення візового режиму між Україною та ЄС зобов’язує нашу державу забезпечити свободу пере-

сування в межах України її громадянам, іноземцям або особам без громадянства, які легально перебувають на 
території держави, убезпечити їх від необґрунтованих обмежень за будь-якими ознаками. Від країн, які претен-
дують на членство в ЄС, вимагається забезпечення принципу рівності в реалізації прав людини. Україна вико-
нала одну з умов ЄС – прийняла антидискримінаційний закон. Наступним кроком є його ефективне застосуван-
ня. Однією з ознак, за якою відбувається дискримінація у світі, є релігія. Зважаючи на те, що в Україні існують 
випадки надання владою преференцій представникам одного з віросповідання (а у нас близько 55 віросповід-
них напрямів), питання про запобігання та протидію дискримінації за релігійною ознакою є актуальним. 

Дана проблема не є достатньо дослідженою в працях українських науковців, оскільки є новою для на-
шої країни, тому джерельною базою стали публікації та коментарі експертів різноманітних організацій та інсти-
тутів, які аналізують та поширюють інформацію про стан законодавства щодо свободи світогляду та віроспові-
дання в Україні та його реалізацію, зокрема Релігійно-інформаційної служби, Української асоціації релігійної 
свободи, Українського незалежного центру політичних досліджень, Української Гельсінської спілки з прав лю-
дини, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Дотримання принципу рівності у сфері релігії є яви-
щем динамічним, а тому спонукає до вивчення даної проблематики в нових умовах державотворення України. 

Метою статті є визначення інституцій та механізмів, які повинні запобігати та протидіяти релі-
гійній дискримінації в Україні. Завдання полягають у з’ясуванні розуміння поняття дискримінація, у ви-
значені рівня релігійної дискримінації в Україні, у вивчені українського законодавства щодо запобіган-
ня дискримінації, у дослідженні діяльності установ, органів, організацій, які займаються забезпеченням 
права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні, у надані практичних рекомендацій що-
до покращення інституційних механізмів запобігання і протидії релігійній дискримінації. 

06 вересня 2012 року був прийнятий Закон України "Про засади запобігання та протидії дис-
кримінації в Україні" № 5207-17. Згідно зі ст. 1 цього Закону дискримінацією вважалися рішення, дії 
або бездіяльність, спрямовані на обмеження або привілеї стосовно особи та/або групи осіб, зокрема, 
за ознакою релігійних та інших переконань, якщо це унеможливлює визнання і реалізацію на рівних 
підставах прав і свобод людини та громадянина. Деякі положення Закону критикувалися міжнародни-
ми експертами, зокрема зауваження стосувалися визначення термінів, які вживаються у Законі; пере-
ліку ознак, дискримінація за якими забороняється; сфери дії Закону; форм дискримінації; повноважень 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. З метою врахування міжнародних стандартів 
та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина 30 травня 2014 р. до цього За-
кону були внесені зміни, відповідно до яких дискримінація визначається як ситуація, за якої особа 
та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, ста-
ті, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового ста-
ну, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припу-
щеними (далі – певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і 
свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має 
правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.  

Спроба визначити наскільки зазначені явища поширені в Україні виявилась не простим завданням, 
оскільки статистики щодо релігійної дискримінації в Україні на державному рівні не ведеться. Довести 
факт дискримінації за релігійною ознакою в Україні є складним процесом, що зумовлено наступними 
причинами: 1) більшість фізичних і юридичних осіб, що зазнають дискримінації за релігійною ознакою, не 
звертаються з цього приводу до суду; 2) ті, хто звертаються до суду, не можуть довести, що це був саме 
факт релігійної дискримінації; 3) втручання влади у вирішення питань щодо конфліктів між релігійними 
громадами не сприяє об’єктивності і дотриманню принципу рівності при розгляді справ; 4) судді не ма-
ють відповідних знань і досвіду ведення справ щодо встановлення фактів дискримінації. 
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Зрозуміти ситуацію із правом на свободу світогляду і віросповідання в Україні можна на основі 
доповідей представників громадських організацій, які здійснюють відповідний моніторинг. Зокрема, 
президент Української асоціації релігійної свободи (УАРС) Віктор Єленський 08 лютого 2011 р. на кру-
глому столі "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" заявив, що з 2000 по 2010 роки був 
досить високий рівень релігійної свободи і більш-менш безпроблемні відносини між державою і церк-
вами, а з 2010 року соціологічні дослідження почали фіксувати напругу на релігійному ґрунті в Україні. 
До УАРС збільшилася кількість скарг на тиск з боку місцевих органів влади на релігійні громади та 
окремих віруючих. За словами В. Єленського, вони фіксували факти преференцій по відношенню до 
однієї Церкви і ігнорування – до інших Церков [1]. 

У березні-липні 2012 року Українським незалежним центром політичних досліджень за сприяння 
Міжнародного фонду "Відродження" були проведені фокус-групи в рамках проекту "Суспільство та про-
блеми захисту від дискримінації: експертний погляд". Приклади нерівного ставлення наведено щодо 
можливості виділення землі під будівництво громадам віруючих УПЦ КП, греко-католицькій та католиць-
кій громадам на території АР Крим; зафіксовано проблеми, пов’язані з реституцією храмів караїмської 
громади; наведено приклад ігнорування чернівецькою місцевою владою запитів мусульманської грома-
ди щодо виділення землі. Експерти визначили питання за якими, відповідно до дослідження, до релігій-
них громад фіксується упереджене ставлення, утиски за ознаками релігійної приналежності: а) виділен-
ня земельних ділянок під будівництво культових споруд; б) реституції культових споруд [2]. 

У Доповіді правозахисних організацій про права людини 2013 року зазначається, що у 2012–
2013 роках центральна влада надавала певні преференції Українській православній церкві (Московського 
патріархату) (далі – УПЦ (МП). На думку експертів, це проявлялося у позиції влади щодо передачі в орен-
ду приміщень, виділенні коштів з державного бюджету на реставрацію релігійних споруд, що знаходяться у 
користуванні цієї церкви, та інших діях на її підтримку. Передача культових споруд часто супроводжувала-
ся порушенням прав віруючих, зокрема через те, що немає чітких визначень понять "релігійна організація", 
"релігійна громада", "члени релігійної громади". У Доповіді наведені конкретні приклади порушення прав 
певних релігійних громад місцевою владою або представниками інших громад. Найбільшою проблемою, є 
те, що навіть встановлення судом факту такого порушення не означає, що це право буде відновлено. Не 
виконуються не тільки рішення українських судів, а навіть Європейського суду з прав людини, зокрема, 
щодо справи "Свято-Михайлівська Парафія проти України". Неврегульованим є питання щодо прав релі-
гійних громад на приміщення церкви в м. Мостиська Львівської області (конфлікт між УАПЦ і УПЦ КП), що-
до Свято-Володимирівського храму у Новоархангельську Кіровоградської області (конфлікт між УПЦ КП і 
УПЦ (МП). Більшість конфліктів пов’язані з бажанням певної частини громади стати віруючими іншої кон-
фесії і з боротьбою за культові споруди. У цих випадках група громадян вносила зміни до статуту і намага-
лася зареєструвати майно як власність іншої конфесійної громади. Багато років тривають ці суперечки, 
неодноразово відбувалися засідання судів різних інстанцій, але досі питання залишаються не вирішеними 
[3, 151-169]. Причиною є прогалини у законодавстві щодо реєстрації релігійних організацій, їх статутів, змін 
до статутів, а також вплив представників влади на користь певної конфесії. Це приклади дискримінації пе-
вних конфесій владою, іншими конфесіями. Зведеної статистики щодо фактів дискримінації за релігійною 
ознакою у взаємовідносинах між окремими особами немає. 

Згідно зі ст. 29 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 р. 
№ 987-XII державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні органі-
зації було покладено на державний орган у справах релігій. З 1991 року такий орган декілька раз змі-
нював свою підпорядкованість і статус [4]. У 2012 році до ст. 29 Закону України "Про свободу совісті та 
релігійні організації" були внесені деякі зміни. Згідно з редакцією Закону від 16 жовтня 2012 р. № 5461-
VI (5461-17) "забезпечення виконання та додержання законодавства про свободу совісті, світогляду, 
віросповідання та релігійні організації здійснюють у межах компетенції центральні органи виконавчої 
влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері релігії, інші центральні 
органи виконавчої влади, органи прокуратури, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування". Ще задовго до змін у зазначеному законі, а саме у 2010 році Президент України 
Указом "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" № 1085/2010 ліквідував 
Державний комітет України у справах національностей та релігій, а його окремі функції передав Мініс-
терству культури України і Міністерству юстиції України. Тобто, зміни до Закону у 2012 році начебто 
узаконювали зміни, які по факту відбулися у 2010-2011 роках.  

На сьогодні реєстрацію релігійних організацій здійснює Державна реєстраційна служба (Укрдерж-
реєстр), яка є центральним органом виконавчої влади. Її діяльність спрямовується і координується Кабіне-
том Міністрів України через Міністра юстиції України. У Міністерстві культури України створений Департа-
мент у справах релігій і національностей, який, зокрема, включає такі відділи: експертно-аналітичної 
роботи та зв’язків з релігійними організаціями; реєстрації статутів та статистичного обліку релігійних орга-
нізацій; сприяння міжнародній, соціальній та гуманітарній діяльності релігійних організацій. У 2012 році бу-
ло створено Експертну раду з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій. Згідно з Поло-
женням, затвердженим наказом Міністерства культури України від 22 червня 2012 р. № 668, експертна 
рада – постійний консультативно-дорадчий орган, утворений у Міністерстві культури України для розгляду 
наукових рекомендацій, проведення фахових консультацій та вивчення проблемних питань, пов’язаних з 
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формуванням та реалізацією державної політики у сфері релігії. Пропозиції та рекомендації Експертної 
ради мають рекомендаційний характер. На сьогодні діяльність експертної ради у фахівців викликає низку 
запитань. Зокрема, український науковець В. Титаренко досліджуючи питання пов’язані з проведенням 
експертиз, наголошує, що у чинному законодавстві чітко не визначено підстави, конкретний порядок про-
ведення релігієзнавчої експертизи, не окреслено коло осіб, повноважних на безпосереднє проведення 
експертизи, нормативно не закріплено форму експертного висновку [5]. Крім цього, серед структурних під-
розділів Департаменту у справах релігій і національностей немає відділу, який би займався питаннями по-
передження дискримінації за релігійною ознакою і сприяння відновленню порушених прав. 

Згідно зі ст. 9 Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" 
суб’єктами, наділеними повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, є: Верховна Рада 
України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Кабінет Міністрів України; інші держав-
ні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування; громадські ор-
ганізації, фізичні та юридичні особи. Найбільше повноважень для запобігання будь-яким формам дис-
кримінації та здійснення заходів щодо протидії дискримінації належить Уповноваженому Верховної Ради 
України з прав людини. Відповідно до ст. 10 із змінами внесеними згідно із Законом № 1263-VII від 13 
травня 2014 р. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює контроль за дотриман-
ням принципу недискримінації в різних сферах суспільних відносин, зокрема у приватній сфері; зверта-
ється до суду із заявами про дискримінацію з метою захисту суспільних інтересів та особисто або через 
свого представника бере участь у судовому процесі у випадках та порядку, встановлених законом; про-
водить моніторинг та узагальнює результати дотримання принципу недискримінації в різних сферах від-
носин; розглядає звернення осіб та/або груп осіб з питань дискримінації; веде облік та узагальнює випа-
дки дискримінації в різних сферах відносин; вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства про 
запобігання та протидію дискримінації, застосування та припинення позитивних дій; надає висновки у 
справах про дискримінацію за зверненням суду; висвітлює у щорічній доповіді питання запобігання та 
протидії дискримінації та дотримання принципу недискримінації; здійснює співпрацю з міжнародними 
організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з питань дотримання міжнародних стандартів 
недискримінації; здійснює інші повноваження, визначені Конституцією і законами України. 

На сьогодні в структурі цього інституту є Представник Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності, при якому 
створена експертна рада з питань недискримінації та ґендерної рівності. Не зрозуміло чому такі різні 
функції надані одному представнику. Крім того, вживання окремо поняття гендерна рівність, означає, 
що в цьому представництві в основному будуть займатися питаннями запобігання дискримінації за 
ознакою статі. Таке формулювання у назві структурного підрозділу є дискримінацією, оскільки, на Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав людини покладено обов’язок протидіяти дискримінації не 
тільки за ознаками статі, а й раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, віку, ін-
валідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця 
проживання, мовними або іншими ознаками. Крім цього, в складі Експертної ради з питань недискри-
мінації та ґендерної рівності немає представника від релігійних організацій. Невеликий секретаріат 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не може реалізувати достатньою мірою за-
значені функції. У кожній сфері певна ознака, за якою можлива дискримінація, має свої особливості. 

Крім держави, яка забезпечує умови для реалізації права на свободу світогляду і віросповідання, 
важливе значення мають громадські організації, об’єднання, науково-дослідні інститути, які аналізують 
стан справ у сфері релігії і привертають увагу суспільства до фактів порушення цієї свободи. Це, зокрема, 
Інститут релігійної свободи, Релігійно-інформаційна служба, Українська асоціація релігійної свободи, Все-
українська Рада Церков і релігійних організацій, Всеукраїнська спілка "Коаліція з протидії дискримінації в 
Україні", Інститут прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії, Центр Разумкова, Міжнародний 
фонд Відродження, відділ релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Інститут 
соціології НАН України. При прийнятті важливих рішень щодо сфери релігії обов’язково має враховуватися 
узгоджена позиція Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), яка включає 18 церков і 
релігійних організацій (та 1 міжцерковну релігійну організацію), що разом представляють понад 95 % релі-
гійної мережі та всі основні конфесії України: православного, греко-католицького, римсько-католицького та 
протестантського (євангельського) віросповідних напрямків християнства, а також основних віросповідань 
іудаїзму та ісламу [6]. Саме з представників цих установ і організацій повинна бути створена експертна 
комісія, яка буде здійснювати антидискримінаційну експертизу чинних законів і проектів нових законів та 
нормативно-правових актів, які стосуються свободи віросповідання і релігії. 

На сьогодні заходів щодо запобігання і протидії дискримінації за релігійною ознакою в Україні не 
достатньо для того, щоб стверджувати, що у нас є механізм захисту принципу рівності конфесій, релігій-
них громад, окремих осіб незалежно від світогляду і віросповідання. Відтак проаналізувавши ситуацію у 
сфері свободи світогляду та віросповідання та українське законодавство вважаємо, що Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини повинен призначити Представника з питань запобігання і проти-
дії дискримінації за релігійною ознакою (далі Представник). Представник повинен протягом січня кожно-
го року представляти Уповноваженому річну програму заходів спрямованих на запобігання і протидію 
дискримінації за релігійною ознакою, про яку Уповноважений інформує парламент, а наприкінці року 
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Представник подає звіт про виконану роботу Уповноваженому, а Уповноважений звітує перед парламе-
нтом. Програма обов’язково має включати проведення семінарів для суддів із залученням міжнародних 
фахівців з питань дискримінації за релігійною ознакою. До заходів обов’язково повинні залучатися 
суб’єкти, які згідно Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" наділені 
відповідними повноваженнями, йдеться про Верховну Раду України; Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини; Кабінет Міністрів України; інші державні органи, органи влади Автономної Рес-
публіки Крим, органи місцевого самоврядування; громадські організації, фізичних та юридичних осіб . 

Представник повинен на сайті Уповноваженого створити окрему сторінку присвячену релігійній 
дискримінації, на якій повинна міститися наступна інформація: а) міжнародне і національне законодавство 
щодо свободи віросповідання і релігії; б) поняття, види, форми релігійної дискримінації (із зазначенням 
особливостей у кожній сфері суспільних відносин, де поширене це явище, наприклад рубрики: релігійна 
дискримінація у міжконфесійних відносинах; у сфері трудових відносин; освіті; охороні здоров’я і т.д.); в) 
документи і практика Європейського Союзу щодо запобігання і протидії дискримінації за релігійною озна-
кою; г) антидискримінаційний закон і практика його застосування в Україні; д) статистика щодо фактів дис-
кримінації за релігійною ознакою в Україні; е) способи захисту від дискримінації за релігійною ознакою (із 
наведенням порад юристів, зразків заяв, із зазначенням установ, куди необхідно звертатися і т.д.); є) кон-
тактні дані юриста Представника, обов’язком якого є надання консультацій особам, які звертаються із за-
явою щодо дискримінації за релігійною ознакою; ж) перелік установ, інститутів, організацій, які займаються 
питаннями запобігання і протидії дискримінації за релігійною ознакою (із зазначенням прізвища та імені 
особи, до якої можна звернутися з певних питань, її номеру телефону, поштової і електронної адреси). 

Сьогодні політична і економічна ситуація в Україні не дозволяють створити нового окремого під-
розділу, який би займався питаннями запобігання і протидії дискримінації за релігійною ознакою. Для 
того, щоб антидискримінаційні норми стали дієвими необхідно поєднати зусилля всіх існуючих на сього-
дні органів, установ, організацій, що займаються питаннями забезпечення права на свободу світогляду і 
віросповідання й забезпечити їх координовану роботу на основі вищенаведених рекомендацій щодо 
структури і функцій. В першу чергу це стосується Уповноваженого Верховної Ради України з прав люди-
ни, Міністерства культури України, де відповідні функції покладені на Департамент у справах релігій і 
національностей, Міністерства юстиції України, яке здійснює реєстрацію релігійних організацій (Укрдер-
жреєстр) та громадських організацій, об’єднань, науково-дослідних інститутів наведених вище. 
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ВПЛИВ МЕНТАЛЬНОСТI МЕШКАНЦIВ ТЕРИТОРIЇ 

НА СПОСIБ ЇЇ ПОЗИЦIОНУВАННЯ 
 
У статті розглянуто різні підходи до визначення понять "менталiтет" та "ментальнiсть", що набувають но-

вого важливого значення у світі та які були певний час призабуті і відійшли на другий план. Здійснено спробу ви-
явити взаємозв’язок між ментальністю населення певної території та вибором способу позиціонування цієї ж тери-
торії. Вказано на проблему ментальності українців, яка перешкоджає успішному створенню та просуванню бренду 
країни загалом чи окремих її регіонів, районів, громад. 

Ключовi слова: менталітет, ментальність, позиціонування, територія. 
 
Колесницкая Наталья Марьяновна, аспирантка Национального университета "Львовская политехника" 
Влияние ментальности жителей территории на способ ее позиционирования 
В статье рассмотрены различные подходы к определению понятий "менталитет" и "ментальность", что 

приобретают новое важное значение в мире и которые определенное время были подзабыты и отошли на вто-
рой план. Предпринята попытка выявить взаимосвязь между ментальностью населения определенной террито-
рии и выбором способа позиционирования этой же территории. Указано на проблему ментальности украинцев, 
которая препятствует успешному созданию и продвижению бренда страныи ее регионов. 

Ключевые слова: менталитет, ментальность, позиционирования, территория. 
 
Kolesnytska Nataliya, postgraduate student, Lviv Polytechnic National University 
The impact of the inhabitants mentality on the method of territory positioning  
In this work the author tries to reveal the importance of mentality when a method of positioning area is choosing. In 

these times, when globalization is sweeping the planet, even on different continents, countries differ from each other only by 
language and race type. But all this should have their particular face. Many researchers have studied and continue to study 
the problem of mentality, of which there are many Ukrainian. It was found many approaches to concepts of mindset and 
mentality. But the author is inclined to think that mentality – is national community-specific stable set of irrational and rational 
features of collective representations of the world, a specific mentality, feelings, beliefs, attitudes. The term "mentality" is 
relatively young, but its origin is very ancient. The term "mentality" is interpreted ambiguously within different scientific 
approaches. There are many factors which, on the one hand, form mentality, on the other – maintain and change it. The first 
system of factors – a racial-ethnic community qualities, that is, the natural qualities of the subject mentality. The second 
system of factors – natural and geographical conditions of community living. The third system – the reasons contained in the 
stable result of "internal" centuries’s interaction of the community. The core of mindset are archetypes, stereotypes, myths, 
traditions, hierarchied norms and values that define specific targets for individual behavior. The mentality is the basis for 
ideology and politics. An adequate description of belief and behavior is essential for understanding the phenomenon of 
mentality. Over time, it may change due to changes in the factors of its formation. The mentality in terms of content 
manifests on a conscious and unconscious level, including measurements of genetic memory. In practice mentality 
represents a special type of thinking that expresses the vital people installations, persistent world examples, the emotional 
benefits of a particular cultural tradition. National mentality – is characterized by a national community stable set of irrational 
and rational features of collective representations of the world, a specific mentality, feelings, beliefs, attitudes, which are 
determined in material and spiritual culture, and in the characteristics and functioning of social institutions. When we talk 
about the mentality of a community, we mean that, firstly, the members of this community have a certain commonality in 
their outlook and, secondly, in their behavior can reveal patterns associated with this community of their worldview. National 
mentality, as opposed to ethnic mentality, characterizes by the awareness of the social community of their basic properties 
such as that different from those of other social communities. Some sociologists and psychologists believe that mentality – 
is characteristic of the human soul and society, which can be changed more or less adapted to the specific conditions and 
challenges of survival and progress. Economic policies can not be effective excluding mentality, the current management, 
which is based on human relations, which includes national aspects. Area positioning can not be effective without 
consideration of mentality concepts also. During selecting a positioning strategy must take into account the individual 
characteristics of the mentality of the population, affecting both the visualization of positioning and the choice of strategy and 
channel promotion. This all you can find in author’s work. 

Keywords: mentality, positioning, area. 
 
Запропонована тема може розглядатися актуальною в науково-теоретичному та прикладному 

вимiрах. Зважаючи на процеси, що вiдбуваються не лише в нашiй країнi, а й у всьому свiті, проблеми 
ментальностi набувають рiвня нагальної важливостi. Саме пiд впливом менталiтету вiдбувається про-
цес свого роду соцiального наслiдування, у результатi якого зберiгаються найбiльш суттєвi соцiально-
психологiчнi характеристики, завдяки яким нацiя зберiгає себе. У нинiшнi часи, коли глобалiзацiя кро-
кує по планетi, навiть країни на рiзних континентах вiдрiзняються один вiд одного хiба що мовою 
спiлкування i расовим типом. Але все у цьому життi повинне мати своє певне обличчя, певне 
вiдображення у свiдомостi кожного з нас. Чим яскравiше є це вiдображення, тим частiше ми видiляємо 
саме це поняття. В часи надзвичайно насиченого iнформацiйного потоку важливо запам’ятовуватися, 
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мати щось неповторне в своєму образi, яке вiдразу приверне увагу. Власне, у цей час просто нео-
бхiдно зберегти свою iдентичнiсть, щоб у подальшому виграти не лише матерiально, а й залишитись 
спроможними продовжувати гру на полiтичнiй аренi. Зрозумiло, що ментальнiсть виступає одним з 
важливих факторiв особливого позицiонування i впливає на спосiб подачi iнформацiї. 

Процес вивчення ментальностi, який розпочався ще наприкiнцi ХХ ст. в Сполучених Штатах 
Америки, був проаналiзований у працях О. Тоффлера [1] та iнших дослiдникiв. Наукову розробку 
термiна "ментальнiсть" та його залучення до широкого вжитку вважають досягненням представникiв 
французької iсторичної школи "Аналiв" (Ж. Ле Гофф [2], М. Пруст [3], Ж. Дюбi [4]). Ментальнiсть як ко-
лективну свiдомiсть розглядали Л. Левi-Брюль та К. Левi-Строс [5], як колективне несвiдоме – К. Г. 
Юнг [6], Дж. Кембел.  

Значну увагу дослiдженню ментальностi придiляють i українськi вченi. Так, ментальнiсть як 
чинник вiдродження та формування нацiональної самосвiдомостi українського народу розглядали В. 
Касьян [1], I. Бичко [7], В. Храмова [8], I. Старовойт [9]. 

Метою статтi є полiтологiчний аналiз понять "менталiтет" та "ментальнiсть" як вихiдних для ви-
явлення способу вибору позицiонування населення певної територiї, на якiй проживає певне населення. 

Вiдповiдно до поставленої мети необхiдно вирiшити такi завдання: 
• розглянути основні теоретичні пiдходи до визначення понять "менталiтет" та "ментальнiсть"; 
• показати основні різновиди "менталiтету" та "ментальності"; 
• вказати на вплив менталiтету у виборi стратегiї позицiонування територiї; 
• охарактеризувати наслідки впливу політики СРСР на політичну свідомість населення України 

та її окремих частин. 
Незважаючи на широкий вплив глобалiзацiї, на спрощення та узагальнення, стерти чи вiдмовитись 

вiд впливу ментальностi неможливо. Адже це явище створювалось столiттями, i у мешканцiв кожної тери-
торiї особливi ознаки цього явища. На загальному тлі бурхливих та динамiчних змiн людство все бiльше ро-
зумiє важливiсть групової iдентичностi в соцiальному життi. Звернення до глибинних коренiв, традицiйних 
установок, до ментальних структур суспiльства, якi проявляються через архетипи, самосвiдомiсть, самостве-
рдження, самореалiзацiю як "дух народу" тощо, є закономiрною реакцiєю на глобальнi процеси iнтеграцiї та 
централiзацiї влади. Завдяки традицiям у суспiльствi вiдбувається самозбереження, вiдтворення та регене-
рацiя етнiчної культури як системи. Без врахування менталiтету не може бути ефективною економiчна 
полiтика, сучасний менеджмент, в основi якого лежать людськi вiдносини, що включають i нацiональнi аспек-
ти. Важко переоцiнити значення менталiтету в пошуках нової нацiональної iдеї, яка стала б об’єднуючою та 
привабливою для суспiльства. 

На формування ментальностi впливає все: починаючи вiд географiчно-клiматичних умов, 
закiнчуючи суспiльно-державницьким устроєм. 

Термiн "ментальнiсть" порiвняно молодий, хоча походження його дуже давнє. В латинськiй 
мовi mens, mentis означає будь-яке духовне явище чи дiяльнiсть: розум, мислення, обдумування, дум-
ка, образ мислення, душевний склад, характер, схильностi, а також бадьорiсть, мужнiсть, вiдвагу, ба-
жання, намiр, план [11, 265]. 

Росiйськi науковцi В. Ануфрiєва та Л. Лiсна дотримувались точки зору, згiдно з якою, на вiдмiну 
вiд менталiтету, пiд ментальнiстю слiд розумiти частковий аспектний прояв менталiтету не стiльки в 
умонастрої суб’єкта, скiльки в його дiяльностi, яка пов’язана та витiкає з менталiтету. В той же час ме-
нталiтет, як явище розумового порядку, зовсiм не тотожний суспiльнiй свiдомостi. Ментальнiсть – це 
категорiя, яка визначає сучасний контекст онтологiї людини в культурi, її свiтосприйняття та 
свiтобачення крiзь призму власного етносу (нацiї, народностi) чи соцiальної страти. Це своєрiдна 
"рафiнованiсть" людини в буттi власного етносу [10, 6]. 

Розглядаючи проблему ментальностi в iсторичному аспектi, загальнi соцiально-психологiчнi особ-
ливостi людей рiзних епох, рiзних суспiльних економiчних формацiй чи цивiлiзацiй були предметом бага-
тьох наукових дослiджень, якi мають плюралiстичний характер. Про це свiдчать рiзнi пiдходи, однi з яких 
вiддають перевагу при формуваннi соцiально-полiтичних та психологiчних чинникiв людського буття гео-
графiчному фактору (Ш. Монтеск’є); формi управлiння та умовам життя народу (К.А.Гельвецiй), моральним 
та фiзичним факторам (Д. Юм); iншi – природженому характеру, який виникає з первiсної народностi (I. 
Кант); "духу народу" (Г. Гегель). Як наслiдок цих течiй виникає етнопсихологiя [10, 6-7]. 

Етнiчна ментальнiсть мiстить у собi вже пiдсвiдомо-автоматичнi спонуки, через якi програма 
саморозвитку етносу реалiзується вже у формi опосередкованих зовнiшнiми вiдносинами конкретних 
актiв самоорганiзацiї етносу. Iснує велика кiлькiсть факторiв, якi, з одного боку, формують даний мен-
талiтет, а з iншого – пiдтримують i змiнюють його. Перша система чинникiв – це расово-етнiчнi якостi 
спiльноти, тобто природнi якостi самого суб’єкта менталiтету. Друга система чинникiв – природно-
географiчнi умови проживання даної спiльноти. Третя система – це причини, якi мiстяться в стiйких 
результатах багатовiкової "внутрiшньої" взаємодiї даної спiльноти. 

Поняття "менталiтет" трактується неоднозначно у рамках рiзних наукових пiдходiв. У сучаснiй 
науцi склалися принаймнi три пiдходи: перший – менталiтет розглядається як сукупнiсть усвiдомлених 
уявлень, символiчних образiв i цiнностей; другий – акцент робиться на колективно- пiдсвiдомих ком-
понентах; третiй – пiдкреслюється, що менталiтет – це сфера як свiдомого, так i пiдсвiдомого, 
пов’язаних мiж собою. На пiдставi узагальнення характеристик цього явища пропонується таке визна-
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чення: менталiтет – це стiйкий спосiб свiтосприйняття, який обумовлює форму реагування особис-
тостi, спiвтовариства на рiзнi соцiальнi подразники, має колективний прояв i передбачає активне 
сприйняття свiту, притаманний тим, хто живе в конкретнiй культурi та належить до однiєї нацiї i безпо-
середньо впливає на форму та полiтико-правовий режим державного устрою. Це соцiально-
психологiчний стан нацiї, який вiдображає результати впливу соцiокультурного середовища. Ядром 
менталiтету є архетипи, стереотипи, мiфологеми, традицiї, iєрархiзованi норми та цiнностi, якi задають 
певнi орiєнтири поведiнки для iндивiда. Менталiтет є пiдґрунтям для iдеологiї та полiтики. З часом вiн 
може змiнюватись через змiну чинникiв його формування [12, 5]. 

Деякi соцiологи та психологи Заходу вважають, що менталiтет – це та характеристика стану 
душi людини або соцiуму, яку можна змiнювати, бiльш чи менш пристосовувати до конкретних умов i 
завдань виживання i прогресу. 

Менталiтет з точки зору смислотворення проявляється на свiдомому та несвiдомому рiвнях, 
включаючи вимiри генетичної пам’ятi. На практицi ментальнiсть репрезентує особливий тип мислення, 
який виражає життєвi установки людей, стiйкi зразки свiту, емоцiйнi переваги, властивi певнiй куль-
турнiй традицiї. В ментальностi перетинаються природна i культурно-iсторична зумовленiсть, 
рацiональне i чуттєво-емоцiйне. 

Нацiональний менталiтет – це притаманна певнiй нацiональнiй спiльнотi стабiльна сукупнiсть 
iррацiональних i рацiональних особливостей колективних уявлень про свiт, специфiчний склад мис-
лення, почуттiв, вiрувань, установок, якi опредмечуються в матерiальнiй i духовнiй культурi, а також в 
особливостях функцiонування та органiзацiї соцiальних iнститутiв [13, 62]. 

Коли ми говоримо про ментальнiсть якоїсь спiльноти, то маємо на увазi, що, по-перше, пред-
ставники цiєї спiльноти мають певну спiльнiсть у своїх свiтоглядах i, по-друге, у їхнiй поведiнцi можна 
виявити закономiрностi, пов’язанi з цiєю спiльнiстю їхнiх свiтоглядних позицiй. Адекватний опис двох 
вказаних соцiально-психологiчних явищ – свiтогляду та поведiнки – необхiдний для розумiння фено-
мену ментальностi. 

Нацiональна ментальнiсть, на противагу етнiчнiй ментальностi, характеризується усвiдомленням 
соцiальною спiльнотою своїх базових властивостей як таких, що вiдрiзняються вiд властивостей iнших 
соцiальних спiльнот [14, 20]. 

Поняття "менталiтет" дуже багате та насичене за своїм змiстом. Часте вживання цього термiна 
в сучаснiй науцi є завершенням досить довгого шляху, протягом якого категорiя "менталiтет" набула 
такого змiсту, що вiдображає певний спосiб мислення, загальний духовний настрiй iндивiда або групи 
сприймати свiт певним чином та згiдно з цим дiяти в ньому. Ментальнiсть – це iсторично та соцiально-
культурно обумовлений засiб та тип мислення, глибинне джерело та рiвень колективної свiдомостi, 
включаючи i несвiдоме [15, 7-8]. 

Прикладом врахування iнтересiв ментальностi певних етносiв може слугувати розробка сайту 
Австралiї. Так, наприклад, китайський варiант мiстить бiльше фотокарток i менше тексту, на нiмецькiй 
сторiнцi – детальний текст, карти, схеми, американцям були запропонованi простi тексти з мальовни-
чими пейзажами та кольоровими картами, японцi могли бачити фото японських туристiв в Австралiї. 

Радянська влада залишила у спадщину українцям менталiтет, який вiдповiдав цiнностям росiян, 
тому найлегше вiн засвоювався мешканцями Надднiпрянської України. Колективiзм протиставлявся 
iндивiдуалiзму, наслiдком чого стала "забюрократизованiсть" системи державного управлiння. Держава 
розглядалась як вищий колектив з правом регулювання дiяльностi пiдлеглих. За такою системою бюрок-
ратiя як носiй колективiстської ментальностi контролювала життєдiяльнiсть усього суспiльства. 

Полiтика колишнього СРСР мала рiзний успiх у рiзних регiонах України, що призводило до по-
силення регiоналiзацiї суспiльства. Регiон бiльше впливав на погляди його мешканцiв, а регiональна 
влада стала сприйматися як частина з усiма ознаками цiлого. Це призводило до ослаблення 
iдентифiкацiї громадян з державою. З метою полегшення нав’язування владного порядку, радянська 
влада нищила нацiональнi ознаки, що призводило до маргiналiзацiї суспiльства, а в сукупностi – до 
сприйняття влади як насильства, недовiри до неї, уявлення про цiлковиту марнiсть будь-якої 
соцiальної активностi та очiкування "месiї" – рятiвника країни [12, 8-9]. 

Саме через такий "спадок" маємо проблеми як у власнiй свiдомостi, так i у сприйняттi iншими 
народами. Через те дуже важко створити позитивний образ України у свiтi, яка асоцiюється переважно 
з Чорнобилем, спортивними "зiрками", корупцiєю та родючою землею, адже потрiбно почати 
усвiдомлення з власного народу, який повинен перестати сподiватись на когось, бути рiшучiшим i по-
збавленим вiдчуття "меншовартостi". 

Отже, на основi проведеного полiтологiчного аналiзу можна сформулювати такі висновки. Роз-
глянуто основні теоретичні пiдходи до визначення понять "менталiтет" та "ментальнiсть", які поляга-
ють в наступному: ментальність розглядаємо як соціальну сукупність інтелектуальних навичок, віру-
вань, характерних для думки колективу і властивих кожному з його членів, а менталітет розглядається 
як "склад розуму", "бачення світу". При виборі стратегії позиціонування необхідно враховувати індиві-
дуальні особливості ментальності населення, які впливають як на візуалізацію позиціонування, так і на 
вибір стратегії та каналів просування. Потрібно враховувати історію становлення етносу, найяскравіші 
риси та визначальні події. Так, негативний вплив панування СРСР на ментальність та політичну сві-
домість і культуру українців призвів до негативних наслідків у позиціонуванні нашої країни.  
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П’ять томів Української енциклопедії етномистецтвознавства та етнокультурології, виданих за 

сприяння Міжнародного фонду Національної академії мистецтв України, охоплюють майже весь 
лексичний спектр явищ сучасного етномистецтвознавства та етнокультурології. Автори видання – близько 
трьохсот фахівців у всіх галузях гуманітарного знання – розглянули етнокультурну форму суспільного 
розвитку в контексті життєдіяльності людини та нації, функціонування національної культури та 
мистецтва, зокрема сучасного. 

Червоною ниткою, яка начебто брошурує монблан Енциклопедії в єдине ландшафтне ціле, 
проходить прагнення довести необхідність створення цілісної концепції етнополітичного становлення України 
переважно крізь призму культури як колективного суспільного феномена, ствердження перспективності 
етнокультурної парадигми культурної сфери життя, усвідомлення важливості магістральних етнокультурних 
змін або ж фіксації традиційного уявлення про минуле, що чи не вперше схоплене корпусно і послідовно. 

Як зазначається у редакційній передмові, знайомство з Енциклопедією передбачає певне 
дистанціювання читача від тих або інших явищ культури і мистецтва та їхніх артефактів – хронологічне, 
географічне або навіть ментальне – і величина цього дистанціювання не є випадковою так само, як, 
скажімо, локалізація точок зору перед картинами імпресіоністів. Досить поглянути трохи здалеку або трохи 
заблизько – і враження зникає, фарби склеюються, простір перестає дихати. Так само спрацьовує і 
культурна дистанція. Це дистанція спілкування, де лише завдяки певному проміжку зберігається 
необхідний для спілкування ритм: цикл долучення, цикл роз’єднання, нове посилення долучення. Обрати і 
витримати цю діалектично обґрунтовану дистанцію складно, оскільки між явищами культури і поняттями 
про ці явища завжди існує простір, в якому, з одного боку, міститься активність індивідуальної свідомості, а 
з іншого – багатство історичного часу. Їхня взаємодія провокує створення певної системи. Якщо це не 
система культури, то це, принаймні, система знання про культуру – етнокультуру України. 

Зазначена дистанція, усвідомлювана авторами, допомагає створити міжкультурний діалог 
всередині культури. Йдеться про космос понять, за якими стоять явища (або феномени), що подекуди 
не набули стійких рамок, більш-менш конкретних абрисів, а відтак автори дошукуються формулювань, 
а самі поняття – в інтерпретаційних руках дослідників – прагнуть вичерпності і повноти. На коліях 
цього пошуку можна спостерегти багато нового й цікавого. 

По суті, читач Енциклопедії рухається від загального, але особисто усвідомленого відчуття складнощів 
побутування кожної людини (як елемента культурної дії) до розуміння розривів між словом і невисловленим 
внутрішнім конфліктом "співбесідника" і, нарешті, до самої серцевини спілкування з культурою як явищем буття 
узагалі: до особливих і неповторних форм перетворення "свідомості на культуру". Ці форми в авторському 
викладенні є адекватними нашому часові. Вирішуючи разом із дописувачами Енциклопедії і дослідницьке, і 
навіть моральнісне завдання, вкорінене у "презумпції невинуватості" і неповторності українців минулого, читач 
наче входить in media res у напружені перипетії найреальнішого спілкування з власним минулим і власним 
сьогоденням, узятими в генерально, енциклопедично охоплений спосіб.  

Автори доводять, що семіотична типологізація культур може бути проведена не лише в 
історико-культурному плані, не тільки у вертикальному розрізі, а й на рівні однієї і тієї ж епохи: в 
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горизонтальному зрізі, не тільки діахронно, а й синхронно. Можуть бути вивчені "мови", притаманні 
тим чи іншим соціальним спільнотам як елементам культури сучасної епохи, де все, що було раніше, 
якщо своєчасно не загинуло, перетворюється на сучасність. 

У статтях Енциклопедії зазначається, що так звана масова культура (якою є у переважному 
відсотку будь-яка етнокультурна) не заслуговує на зневажливе ставлення. Як саме масова культура 
деформує стихійну суспільну потребу в її "подоланні" – хоча й тема для окремих досліджень, втім ці 
питання також знайшли віддзеркалення у рецензованому виданні. 

Якою буде культура завтрашнього дня, можна лише припускати, але безсумнівними її особливостями, 
на думку авторів, мабуть, повинні вважатися дві: вона буде еклектичною і плюралістичною. Еклектичною – 
через те, що еклектичною є будь-яка культура, і тільки здалеку епоха Петрарки чи Котляревського здається 
цілісною й єдиною. Якби нас перенесли в їхній світ, і ми побачили його зсередини, зарясніло би в очах: важко 
відрізнити "найголовніше" від пережитків минулого і паростків нового. Як би не було, слід міцно 
усвідомлювати, що маскультура (субкультура), форми прояву якої зараз викликають обурення у пересічних 
людей, це не руйнація культури, це просто інша форма культури. 

Звісно, найщільнішу цікавість викликають лише ті предмети, речі, що породжуються людиною 
творчою, і саме про такі результати йдеться в Енциклопедії. Немає сумніву, що одні й ті самі речі у 
різних умовах роблять або позитивний, або негативний вплив на особистість. Якщо б людям була 
байдужа предметна форма задоволення потреб, не виникло б того розмаїття близьких за функцією 
речей, за допомогою яких у різних культурах і субкультурах задовольняються однакові або схожі 
потреби. Головне, не випускати з уваги, що не всі потреби людини пов’язані зі споживанням в його 
утилітарно-практичному сенсі: людські потреби у свободі, русі, вільній творчості, тобто у продуктивному 
творчому творенні лишаються вищими потребами і становлять найвищу цінність. Суспільство ж як 
всенародний носій явищ культури має сприяти примноженню такого роду речей, які залишаються в 
історії надовго, живлячи культуру багатьох наступних поколінь. 

Відтак, найбільш точним визначенням культури є: культура це форма творчої зупинки часу за 
допомогою матерії – на відміну від цивілізації як форми нетворчої його зупинки. У статтях 
Енциклопедії доведено: кожне суспільство характеризується двома формами культури – культура 
низів забезпечує стабільність суспільства, його міцність і майже кастову замкненість; культура верхів 
(причому не адміністративних, а інтелектуальних) забезпечує динамічність, прагнення до заданого 
ззовні ідеалу, інтернаціональність. Культура – поняття не оцінне: якщо не може бути культури повної 
або неповної, поняття про культурні цінності все ж таки існує. Зрозуміло, що вічних цінностей немає: є 
низка тимчасових цінностей, з яких кожний час робить свій відбір і, щоб відрізняти їх від інших, іменує 
відібрані цінності "вічними". 

Чому саме зараз, у другому десятилітті ХХІ століття, майорить питання про засвоєння 
минулого, про причащання до етнічних коренів української культури? Через те, що наше суспільство 
наближається, напевно, до великого культурного перелому. Поширення освіти (тобто знайомства зі 
своїм і чужим минулим), розвиток культури – процес нерівномірний. У ньому чергуються періоди, які 
М.Л. Гаспаров умовно назвав "поширення вшир" і "поширення вглиб". Поширення вшир – це значить: 
культура захоплює новий прошарок суспільства, поширюється в ньому швидко, але поверхово, в 
спрощених формах, в елементарних проявах – як загальне знайомство, а не внутрішнє засвоєння, як 
завчена норма, а не внутрішнє перетворення. Поширення вглиб – це значить: коло носіїв культури 
залишається тим самим, помітно не розширюючись, але знайомство з культурою стає більш глибоким, 
засвоєння її більш творчим, форми її прояву більш складними. Втім, незважаючи на величезну 
пропускну здатність найновіших каналів інформації, сучасна людина у широкому смислі так само 
продовжує орієнтуватися в соціальному просторі за допомогою інформації, отриманої від речі: 
вимушено – вшир, вільно – вглиб. 

Оскільки статті Енциклопедії присвячені деталям культури, автори намагаються побачити і 
репрезентувати такі деталі як щось більше, ніж їхній контекст, а це можливо лише у нелукавому 
пафосі певного бачення цього контексту, до певної міри у пафосі "прощавального відсторонення" від 
культури. Адже кожна культура несе у собі не лише таїну свого народження, а й таїну своєї смерті. 

Сучасне українське суспільство перебуває на порозі нової смуги розповсюдження культури вглиб: 
на периферії (не в географічному, а в соціальному сенсі) ще не закінчилося поверхневе засвоєння форм 
традиційної культури, а в центрі вже розпочалися нові і не всім зрозумілі спроби переробки засвоєного, які 
в усі часи називалися авангардом. Взаємонерозуміння центру і периферії може бути гострим, у ньому 
масова культура спирається на "нашу спадщину", погано перетравлену, а авангард, як йому і належить, 
демонстративно від цієї спадщини відштовхується, втім, теж спираючись на традиції, тільки інші. Але 
зрозуміло: коли минуле б’ється з майбутнім, завжди перемагає майбутнє. Найбільш об’єктивно цей процес 
відбиває сучасне візуальне мистецтво України, оскільки мистецтво у широкому його значенні – це 
характеристика будь-яких естетичних потенцій будь-якої творчої діяльності, а творчих людей багато. 

Періоди особливого розквіту мистецтва виникають, коли з’являється суспільна потреба або в 
утвердженні нових гуманістичних цінностей, або у нехтуванні ними. Це частіше за все відбувається у 
переломні епохи, у період формування нових суспільних відносин. Так було в епохи Відродження й 
Просвітництва. З цим пов’язаний дивовижний злет літератури ХІХ століття, революційного мистецтва 
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буремних 1920-х років. Те саме можна спостерігати й зараз у царині сучасного (контемпорарного) 
українського мистецтва. 

На відміну від культури (і цивілізації), мистецтво не має особливої області практичного 
застосування, яка відігравала би таку саму роль, яку, скажімо, техніка відіграє щодо науки. Через те, 
що у мистецтві теоретичний і практичний аспекти ставлення до світу сплавлені у єдиному процесі 
художньої діяльності, котра формує свій об’єкт на стадії завершеності та індивідуальної потреби, що 
вже не потребує доробки. Головне полягає в тому, що продукти мистецтва з початку засвоюються як 
елементи життєвого світу, світу культури, їхня форма дозволяє їм увійти у буттєву сферу особистості, 
через те вони звернені до людини уповні, з усім розмаїттям її суспільних та індивідуальних інтересів, 
потреб і здібностей. 

Давно помічено, що культури знайомляться і зближуються одна з одною, немов люди – в два 
прийоми. Спочатку вони повинні помітити одна в одній загальне, інакше знайомство неможливе; потім 
вони мають помітити одна в одній різне, інакше знайомство буде нудним. Зрозуміло, що на практиці 
це загрожує крайнощами: якщо одна культура бачить в іншій подібне, то вона уявляє, що це не 
подібність, а тотожність, аж до дрібниць, і ображається, що це не так; якщо ж вона бачить в іншій 
культурі несхожість, то зверхньо відкидає її як варварську (мусульмани вважали дикунами християн, а 
християни мусульман). Аби пояснити і виправдати ці культурні відмінності, щоб вони не заважали, а 
допомагали єднанню людства, потрібне озирання у минуле: як там, в протистоянні силам природи, з 
цим справлялися? Розв’язанню цієї проблеми також присвячена рецензована Енциклопедія. 

Зміст і наповнення видання спрямовані на те, щоб показати, в який саме спосіб українська 
культура йшла до самої себе у безлічі та розмаїтті явищ і артефактів, як саме вона виглядає на 
теперішній час, на що можна сподіватися у майбутньому. Упорядники і автори Енциклопедії були певні 
того, що її матеріали до певної міри принагідні для відповіді на хрестоматійні кантівські запитання: що 
я можу знати? що я можу робити? на що я можу сподіватися? що таке людина? Можна знати тільки те, 
що доступно і потрібно. Робити можна усе, що в наших силах. Сподіватися можна лише на себе і на 
Бога. А людина – це людина, найдивовижніша з істот. 

Отже, читач отримав видання про культуру і мистцтво, котре виявилося культурним явищем. 
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