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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У НОВОМУ СВІТОГЛЯДІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті окреслено місце і роль ціннісних орієнтацій у новому практичному космічно-

планетарному світогляді особистості, визначено систему цінностей як світоглядний компонент з 
позицій подальшого формування української ціннісно-нормативної моделі. Стверджується, що пріо-
ритетна роль у вирішенні найважливіших проблем як усього людства, так і українського народу 
відводиться філософії освіти, оскільки саме в цій галузі можливим є визначення як філософських 
засад нового світогляду особистості, так і цілісне, всебічне й узагальнене окреслення образу-
ідеалу сучасної людини з ціннісно-нормативним світоглядом. 

Ключові слова: особистість, світоглядна система, космічно-планетарний світогляд, цінніс-
ні орієнтації, духовне життя, філософія освіти. 

 
Сучасний період розвитку інформаційного суспільства з низкою глобальних проблем висуває 

перед філософією освіти нові завдання, вирішення яких потребує більш детального розгляду проблем 
особистості нового типу, формування її світоглядних і ціннісних орієнтацій. 

До проблеми формування світоглядно-ціннісних орієнтацій особистості зверталися й зверта-
ються науковці різних галузей (філософії, психології, соціології, культурології, лінгвістики й ін.). Біль-
шість сучасних досліджень у галузі філософії освіти є взаємоперетином філософії та освіти – як 
людських практик і соціально-культурних інституцій. 

Сучасну стратегію філософії освіти визначають провідні науковці цієї галузі (В. Андрущенко, 
О. Базалук, А. Запісоцький, С. Клепко, М. Култаєва, В. Лутай, М. Михайлов, Н. Сухова, В. Пазенок, 
Н. Піщуліна, І. Передборська, І. Радіонова, С. Черепанова, В. Шевченко та ін.), дослідження яких конк-
ретно чи побічно стосуються формування нового практичного космічно-планетарного світогляду осо-
бистості.  

Важливість і необхідність формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді підкреслили у своїх 
працях І. Бакума, С. Барилко, О. Вишневська, А. Кавалеров, Є. Копилець, О. Макарова, Г. Микитюк, 
О. Овакімян, О. Петінова, Е. Проценко, О. Рембач, З. Спринська, Л. Сподін, О. Целякова та інші дослі-
дники. Та все ж залишилося не достатньо розглянутим питання про пріоритет ціннісних орієнтацій у 
новому космічно-планетарному світогляді особистості на рівні філософського осмислення світу.  

З огляду на вище зазначене метою статті є визначення системи ціннісних орієнтацій нового 
типу особистості як основного світоглядного компонента її свідомості для подальшого успішного фор-
мування української ціннісно-нормативної моделі. 

Світогляд як сукупність узагальнених уявлень людини про себе, світ, свої взаємини зі світом, 
своє місце у світі, своє життєве призначення постає формою людського самовизначення в світі. Кожна 
людина, будучи "мірою всіх речей", по-своєму сприймає навколишній світ. Пояснюється це різницею у 
можливостях органів чуття людей (фізіологічне), навколишнім середовищем (фізичне), конкретним 
людським оточенням – сім’я, друзі, колектив (соціальне), а також авторитетом окремих особистостей. 
Тому історії відомі різні види світогляду: магічний, міфологічний, релігійний, філософський, науковий, а 
також змішані [2].  

З огляду на глобальні проблеми сучасності постає необхідність говорити про новий різновид 
світогляду – планетарно-космічний. Дедалі більше про це пишуть сучасні науковці, особливо у галузі 
філософії освіти (В.Андрущенко, О.Базалук, А.Запісоцький, С.Клепко, В.Лутай, Ю. Огородников, Н. Сухова, 
В.Пазенок, Н.Піщулін, С. Черепанова, Н. Юхименко та ін.). Так, визначаючи ціннісні орієнтири для 
майбутніх поколінь, О. Базалук і Н. Юхименко стверджують, що цінності виконують функцію перспектив-
них стратегічних життєвих цілей і виступають основним мотивом життєдіяльності. Цінності визначають 
моральні орієнтири та принципи поведінки, тому будь-яке суспільство зацікавлене у тому, щоб люди до-
тримувалися актуальних у сучасних реаліях правил поведінки. Саме тому сучасну особистість важливо 
спрямовувати на творчу самореалізацію, усвідомлення власної планетарно-космічної сутності [1, 5]. 

Планетарно-космічний світогляд особистості передбачає наявність відповідальності, творчості, 
активності у молодих людей, котрі, з одного боку, поважають багатоманітність культур, а з іншого – 
прагнуть згуртувати націю, цивілізацію для досягнення вищих цілей. Особистість з планетарно-

                                                 
© Берегова Г. Д., 2013  



Філософія  Берегова Г. Д. 

 4 

космічним мисленням, глибоко усвідомлюючи свою єдність зі світовою цивілізацією, здатна організу-
вати якісну взаємодію у масштабах Землі та Всесвіту. 

Безумовно, людина може оцінювати лише те, що ввійшло з нею у чуттєвий чи розумовий кон-
такт. Звідси випливає, що світогляд поєднує в собі інтелектуально-розумові й почуттєво-емоційні ком-
поненти. А тому він синтезує низку інтелектуальних утворень: знання, бажання, інтуїцію, віру, надію, 
життєві мотиви, мету тощо, а складовими світогляду особистості постають погляди, переконання, 
принципи, ідеали, цінності, вірування, життєві норми та стереотипи. З огляду на зазначене структура 
світогляду особистості охоплює такі основні компоненти, як пізнавальний, ціннісно-нормативний, емо-
ційно-вольовий і практичний. І якщо пізнавальний компонент світогляду базується на узагальнених 
знаннях про світ і, систематизуючи й узагальнюючи результати індивідуального й суспільного пізнання 
та стилі мислення, готує підґрунтя для виявлення практичного компонента з його реальною готовністю 
людини до певного типу поведінки в конкретних обставинах, то емоційно-вольова складова свідомості 
допомагає отримані знання й норми перетворювати на особисті погляди, переконання, вірування, фо-
рмуючи ціннісно-нормативний комплекс особистості, що включає цінності, ідеали, переконання, віру-
вання, норми, директивні дії тощо. До системи цінностей особистості також входять уявлення про 
добро та зло, щастя й нещастя, мету й сенс життя (наприклад, життя – це головна цінність людини, 
безпека людини – це теж велика цінність тощо). Навіть стислі характеристики основних структурних 
компонентів світогляду дають можливість стверджувати, що сукупність поглядів, оцінок, норм і устано-
вок визначають відношення людини до світу й постають орієнтирами й регуляторами людської поведінки.  

У планетарно-космічному світогляді як інтегральному утворенні відіграють важливу роль знан-
ня – повсякденні, життєво-практичні, професійні, наукові. Знаннями та життєвим досвідом продуку-
ються цінності особистості, що визначають її програму життя, окремі дії та вчинки. Оцінне відношення 
людини до світу вивчає аксіологія (з грець. άξία – цінність), або теорія цінностей, у межах якої вибудо-
вувалися їх об'єктивістські та суб'єктивістські концепції [8, 423]. Слід зазначити, що відмінність між 
обома підходами не така вже й суттєва: об'єктивістська позиція передбачає, що цінності існують об'єк-
тивно, незалежно від свідомості суб'єкта, а він може лише правильно чи неправильно оцінювати, ви-
користовувати їх; суб'єктивістську позицію характеризує визнання того, що цінності конституюють 
(творять) суб'єкти. 

Ціннісне відношення людини до світу й до самої себе формується в певну ієрархію цінностей 
особистості, на вершині якої розташовуються свого роду абсолютні цінності, зафіксовані в тих або інших 
суспільних ідеалах. Ієрархія цінностей особистості з космічно-планетарним світоглядом будується зале-
жно від сфери її буття, найважливішими з яких є природна, біологічна, духовна, психічна, соціальна. Ко-
жній сфері буття людини відповідають певні цінності: природні цінності (чисте повітря, воду, корисні 
копалини, родючі ґрунти, ліси, багаті на рибу ріки і моря); біологічні, вітальні цінності (здоров’я, здоровий 
стан організму); психічні цінності (відчуття комфорту, піднесеності, закоханості, радості, щастя та ін.); 
соціальні цінності (зайнятість населення, злагода в суспільстві, порядок, мир, демократія); духовні цінності 
(ідеали людства – добро, прекрасне, істина, свобода, справедливість, святість; і предмети культури, в 
яких вони об'єктивувались (художні твори, релігійні, моральні і юридичні системи, наукові теорії).  

Варто додати, що визначення цінностей як блага для людини, спрямованого на утвердження її 
в бутті, реалізацію її творчих можливостей, більше відповідає об'єктивістському аспекту цінностей. Із 
суб'єктивістської позиції цінністю є все, що люди обирають, чому свідомо надають перевагу. 

Кількісною характеристикою цінності є оцінка. Часто обходяться двома (менше не буває) оцін-
ками: прекрасне – потворне, погане – гарне, добре – зле. Але основне в оцінці цінностей – сам процес 
інтерпретації, коли встановлюється відповідність між людиною і тим, на що спрямовано її розуміння – 
чи то конкретний об'єкт, чи ідеал. Інтерпретаційний процес вироблення цінностей та їхня оцінка відбу-
вається за певними закономірностями: частина цінностей людина одержує у спадщину від тих традицій, 
в які вона потрапляє в результаті свого народження; крім того, свідомість дозволяє людині виробляти 
нові цінності. У виробленні цінностей людина включає своє мислення, свою чуттєвість, свій розум – так 
інтерпретація стає "переплавлянням" старих цінностей на нові настанови. Отже, цінності виробляються і 
вимірюються в процесі інтерпретації, що здійснюється відповідно до філософських методів. 

Вивчення й осмислення філософських знань, опанування філософськими методами сприяє 
успішному формуванню творчо-гуманітарного, планетарно-космічного світогляду особистості, оскільки 
крізь призму укладених і найбільш актуальних світоглядних концепцій дозволяє узагальнювати найно-
віші досягнення різних галузей науки. 

О. Базалук стверджує, що в "активності планетарно-космічного типу особистості домінуючим є 
науково-філософський спосіб сприйняття дійсності, що виключає спрощення і аргументацію будь-якої 
проблематики на основі застарілої інформації" [1, 70]. Науково-філософський спосіб сприйняття дійс-
ності серед усіх способів найбільш ефективний, оскільки з одного боку, він розкриває дійсний зміст 
процесів і явищ у навколишньому матеріальному світі, з іншого боку, дозволяє сприймати світ масш-
табно, цілісно, в потоці буття. Саме з цієї причини, формування планетарно-космічного типу особисто-
сті в обов'язковому порядку включає формування науково-філософського способу світосприйняття, 
тому що тільки в цьому випадку у людини з'являється майбутнє: самостійне, перспективне й необме-
жене надприродними силами. 
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У системі сучасних цінностей особливою, абсолютною цінністю є людина. Як стверджує 
Л. Губерський, з її інтересами як родової та соціальної істоти співвідноситься решта цінностей як ма-
теріальних, так і духовних (хоча всі цінності у результаті є духовними утвореннями). Людина, наро-
джуючись, отримує безцінний дар – життя, яке для неї є самоцінністю, а тому вона повинна дорожити 
ним. Ще однією цінністю, яку не завжди належним чином оцінюють, є вільний час, наявність якого дає 
можливість самовдосконалюватися, розвивати свої здібності, нахили тощо [4, 28]. 

У системі цінностей сучасної особистості превалюють здебільшого вітальні цінності – здоров’я 
та пов'язаний із ним здоровий спосіб життя. Поняття "здоров’я" у широкому розумінні слова означає 
не тільки здоровий фізіологічний стан організму, відсутність захворювань, а й моральні відчуття, ду-
шевний стан, що є гармонійною єдністю природних і соціальних складових. Зі здоров’ям пов'язаний 
спосіб життя, або стиль життя, що характеризується не лише тим, для чого чи для чого людина живе, 
а й тим, як вона живе. Тут Л. Губерський вважає доречним звернутися до давніх мислителів, які ідеа-
лом здорової людини визнавали калокагатію – принцип поєднання фізичних і духовних якостей особи-
стості. Від ціннісних орієнтацій, соціальних умов і від самої людини залежить повнота її життя, 
пов’язана з розумінням людиною щастя [4, 29]. 

У свідомості особистості космічно-планетарного типу повинні превалювати гуманістичні цінності. 
Відома моральна максима "золоте правило моральності" (стався до людей так, як ти хочеш, щоб вони 
ставилися до тебе) акумулює моральний досвід цивілізації і зафіксована у фольклорних жанрах, приказ-
ках, оповідях. Класик німецької філософії І. Кант розглянув моральний сенс "золотого правила" на рівні 
філософського аналізу та сформулював основний закон етики – категоричний імператив. На його думку, 
для людини найважливішим є "чисте небо над головою і моральний закон усередині" [9, 223]. 

В. Холодний вважає, що загальнолюдські цінності в усій їх множині зароджуються і функціону-
ють в психіці людини одночасно. Він розподіляє їх на три групи: атрибутивні (до них відносяться зага-
льнолюдські цінності, які характеризують особистість як самодостатній феномен), безумовно-етичні 
(фіксують відношення особистості до світу) і такі, що об'єктивувалися (прояви особистості в реальній 
соціальній життєдіяльності). 

У зв’язку з проблемами формування образу людини майбутнього (з космічно-планетарним ми-
сленням) виникає необхідність говорити про ціннісні форми психіки людини та їх прояви, адже людина – 
істота цілісна, усі чи майже всі компоненти духовного світу людини є знаками її цінностей. Деякі цінно-
сті під впливом різних факторів (фізіологічний – індивідуальні можливості органів чуття людини, фізи-
чний – визначається оточуючим середовищем, соціальний – конкретне людське оточення – сім’я, 
друзі, колектив, авторитети й ін.) можуть витіснятись у сферу несвідомого, продовжуючи своє існуван-
ня в опосередкованому вигляді. Генеза світоглядної системи зумовлена ще й віковими особливостями 
особистості.  

Реакція людини на внутрішні та зовнішні подразники проявляється через почуття й емоції. По-
чуття орієнтовані на сам подразник й не містять ціннісних компонентів, а емоції, навпаки, це ті ж по-
чуття, але в усьому їхньому ціннісному багатстві: радість, милування, замилування, пошана тощо. Такі 
емоції, як задоволення, радість, захоплення, любов та ін., за полярністю вважаються позитивними 
емоціями, а острах, переляк, жах, ненависть, горе – негативними. На емоції людини суттєво впливає 
життєвий досвід. Вищою формою усвідомленої ціннісної емоції А. Гулига вважає катарсис – прояснен-
ня відчуттів, очищення від "скверни". Відроджуючи цей забутий Аристотелів термін, він вважає, що 
сучасна тріада цінностей "віра – надія – любов" у своїй єдності якраз і утворюють змістовну частину 
катарсису – вищої форми ціннісної емоційності людини [5, 65-69].  

Серед різноманітних ціннісних форм психіки людини найважливіше значення відіграє воля – 
свідома саморегуляція суб'єктом своєї діяльності, що виявляється як цілеспрямованість, рішучість, 
самоволодіння. Відповідно до вчень А. Шопенгауера та Ф. Ніцше, воля серед усіх цінностей стоїть на 
першому місці (людина – це і є воля) [8, 441]. 

У системі ціннісних орієнтацій сучасної особистості особливого значення набуває віра – акт 
прийняття чогось як ціннісно позитивного. Вірі передує сумнів, що перетворюється на віру шляхом фі-
лософського аналізу. Релігійна віра досить часто розглядається як результат одкровення – того, що 
не потребує обґрунтування. У формуванні образу людини майбутнього сааме категорія віри є необ-
хідним стрижнем, із яким співіснують знання. Для досягнення глобальної мети необхідно вірити пере-
дусім у себе, у свою місію на Землі, у правильність вибору реалізації свого внутрішнього потенціалу 
психіки. Так, Б. Гершунський стверджує: "Якщо самореалізація особистості – це і є сенс людського 
життя … сфера освіти покликана переконати людину саме в цьому, її вищому призначенні і створити 
усі необхідні умови для повноцінного прояву індивідуальних здібностей людини шляхом її підготовки 
до праці та етичного виконання своїх суспільних обов'язків". Отже, основні функції базової освіти, за Б. 
Гершунським, повинні полягати у формуванні віри у вищу цінність максимально можливої самореалі-
зації і самовизначення особистості, пізнання власних здібностей, бажань, інтересів, реальних можли-
востей, а професійна освіта повинна полягати у закріпленні цих світоглядних настанов особистості, 
забезпеченні людини знаннями, уміннями й навичками, що сприяють максимально можливому вияву її 
здібностей у продуктивній суспільно корисній праці, у справах на благо всіх людей Землі, своє власне 
благо, благо своєї сім'ї, своїх близьких і далеких нащадків. "Віра, Знання, Праця. Саме у цій неподіль-
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ній тріаді Людина майбутнього бачитиме витоки свого сходження до розуміння Сенсу свого життя, свої 
стартові можливості і гарант реальності своїх життєвих прагнень" [3], – пише Б. Гершунський.  

Віра як ціннісний феномен має свої градації, у вищій її оцінці знаходимо ідеал. Людина в силу 
своєї уяви створює образ бажаного майбутнього, вона здійснює цілевизначення. Ідеал є вищою цінні-
стю та водночас метою, що відповідає цій цінності. Ідеал – не простий конкретний образ кінцевого 
майбутнього, і не завжди він зводиться до кінцевої мети як передбачення результату соціальної дії. 
Будучи зразком, ідеал постає як мірило реальності. Неадекватне ставлення до ідеалу перетворює йо-
го на ідола. Якщо молода людина жертвує своєю вільною екзистенцією, своїм неповторним життям, 
копіюючи в поведінці, фізичній подобі улюблених кінозірку, співака, спортсмена, вона перетворює іде-
ал на ідола, кумира. В ідеалі людина не зникає, вона формує себе, має себе самоціллю, в ідолі вона 
втрачається, оскільки її метою є інший. Тому застереження "не сотвори собі кумира" є не лише релі-
гійною, а й антропологічно-екзистенційною заповіддю.  

Сучасний гуманізм орієнтується на такі цінності-ідеали, як свобода, справедливість, демокра-
тія, відповідальність, непримиренність до насильства і ненасильство, економічно виправдана плане-
тарна спільність людей. Поряд з позитивними цінностями є й їхні антиподи: людиноненависництво, 
корисливість, культ сили, уседозволеність. Свобода розглядається передусім як відсутність обмежень 
у використанні інформації, нічим не обмежене мислення, вибір на підставі власного мислення та дія-
льність за об'єктивацією, реалізацією зробленого вибору. Якщо людина має свободу, то її діяльність – 
доцільна, мотивована й підлягає моральності. Цінності в єдності зі свободою конституюють сенс життя 
людини. Для того, щоб сенс життя набув реальності, свобода повинна поєднуватися з втіленням пев-
ної цінності. Лише тоді, коли людина вільно обирає й утверджує певні цінності, її життя набуває сенсу. 
По-справжньому життя людини має сенс за умови, що обрані нею цінності є гідними людини й визна-
ються суспільством.  

Будучи метою діяльності, цінності відіграють важливу роль у формуванні нового світогляду су-
часної особистості. Не дарма ще І. Кант поставив практичний розум, який має справу з цінностями, 
вище чистого розуму, який досліджує пізнавальну діяльність. Цінності визначають передусім розумін-
ня особистістю сенсу свого життя, усвідомлення орієнтації своєї діяльності та нормативних законів 
поведінки.  

Наслідком стійкої оцінки людиною своїх відносин з іншими людьми є соціальні норми: моральні, релі-
гійні, правові тощо, які регулюють повсякденне життя як окремої людини, так і всього суспільства. У них кате-
горичніше, ніж у цінностях, присутній наказовий, зобов'язуючий момент, вимога вчиняти певним чином. 
Норми є тим засобом, який зближує ціннісно-значуще для людини з її практичною поведінкою. Норми регу-
люють суспільне життя людей, консолідуючи їх у спільноту, а люди належать до спільноти завдяки "життєво-
му світу", який вони поділяють. "Життєвий світ", який забезпечує взаєморозуміння людей, ґрунтується на 
спільних категоріях (однаковому розумінні простору, часу, причинності), світоглядних ідеях (однаковому ро-
зумінні світу, людини, Бога) та цінностях і нормах. Цінностям при цьому належить провідна роль. Ніщо так не 
консолідує спільноту і не протиставляє її іншій спільноті, як сімейні традиції, ритуали тощо.  

Відтак, цінності є невід'ємною складовою духовного життя особистості нового типу, вони об-
ґрунтовують ідеали й норми, єднають суспільство духовно для вищих загальнолюдських цілей. І засо-
бом інтеграції різних векторів розвитку суспільства (науки, політики щодо науки й управління знаннями 
в сучасному його інтегруючому баченні мікро- і макроперспектив процесів творення, виробництва, 
трансферу, трансформації та використання знання) постає, як стверджує С. Клепко, філософія освіти 
XXI століття [7]. У навчальних закладах управління пізнавальними процесами є управлінням інтелек-
том як формою капіталу (подібного до матеріального або фінансового). Управління знаннями в суспі-
льстві здійснюється через використання інформаційних мереж і технологій, формування нових ролей і 
відношень між дослідниками та практиками, створення нових форм професійного розвитку й освіти, 
об'єднання інтелектуального й соціального знання, проектування відповідного освітнього простору. 

О. Базалук також має глибоке переконання, що "формування планетарно-космічного типу осо-
бистості неможливе доти, доки в основу світосприймання не буде закладено систему поглядів, що га-
рантує людині не підпорядковану роль у повсякденному існуванні (на кшталт: усе в руках Божих), а 
свободу вибору і самостійність у визначенні власної долі. Тільки коли людина знатиме, що повноцін-
ність її власного життя визначається не надприродними силами, а нею самою, її повсякденною пра-
цею в ім'я досягнення глобальної мети, тільки в цьому випадку можливо об'єднати цивілізацію і 
спрямувати загальні зусилля на освоєння довколишнього космосу" [1, 71]. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що результатом пізнавальної діяльності людини й ро-
боти її свідомості є різнорідні знання, переконання, думки, відчуття, прагнення, надії, що об’єднуючись у 
світогляді, постають як більш-менш цілісне розуміння людьми світу й самих себе. Світоглядні орієнтири 
об’єднують досвідні знання життєвої премудрості, що допомагає людині жити й долати перешкоди на 
своєму життєвому шляху, і теорії та погляди філософського характеру, що стають у подальшому жит-
тєвим кредо людини.  

Теоретико-методологічні основи формування нового світогляду особистості – практичного, гу-
манітарного, космічно-планетарного – охоплюють досягнення філософії освіти, педагогіки, психології й 
інших суміжних наук. Однак пріоритетна роль у вирішенні найважливіших проблем як усього сучасного 
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людства, так і українського народу відводиться саме філософії освіти (як галузі соціальної філософії), 
оскільки саме в цій галузі можливим є визначення як філософських засад нового світогляду особистості, 
так і цілісне, всебічне й узагальнене одночасно окреслення образу-ідеалу сучасного типу особистості 
з аргументуванням основних особистісних якостей, необхідних для успішної життєдіяльності всього 
суспільства. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці нових технологій навчання з метою 
формування особистості нового типу відповідно до вимог і викликів глобалізованого й постійно зміню-
ваного світу.  
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Береговая Г. Д. Ценностные ориентации в новом мировоззрении личности 
В статье очерчено место и роль ценностных ориентаций в новом практическом космически-планетарном 

мировоззрении личности, определена система ценностей как мировоззренческий компонент с позиций дальней-
шего формирования украинской ценностно-нормативной модели. Утверждается, что приоритетная роль в реше-
нии важнейших проблем как всего человечества, так и украинского народа отводится философии образования, 
поскольку именно в этой области становится возможным определение как философских основ нового мировоз-
зрения личности, так и целостное, всестороннее и обобщенное очерчивание образа-идеала современного чело-
века с ценностно-нормативным мировоззрением. 

Ключевые слова: личность, мировоззренческая система, космически-планетарное мировоззрение, цен-
ностные ориентации, духовная жизнь, философия образования. 

 
Beregovaja G. Value orientations in the new outlook of modern individual 
The article outlines the role and place of value orientations in a new, practical, planetary-cosmic world outlook of 

an individual, the system of values being defined as an ideological component in terms of philosophy of education and 
further formation of the Ukrainian value-normative model. 
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Taking into consideration the worsening of global problems there is a need for forming a new cosmic-planetary 
world outlook of the individual in which values serve as perspective strategic life goals and the main motive of life activity, 
defining moral orientations and principles of behavior. 

Planetary-cosmic world outlook of any person assumes responsibility, creativity, activity of young people who, 
on the one hand, respect the diversity of cultures, but on the other hand they seek to unite nation and civilization to 
achieve higher goals. Realizing one’s unity with the world civilization, the personality with planetary-cosmic thinking can 
organize cooperation within the scope of the Earth and the Universe. 

Everyday, practical, professional, scientific knowledge plays an important role in the planetary-cosmic world out-
look as an integral formation of the person. Individual values defining one’s life program, certain actions and deeds are 
produced by knowledge and experience. 

Man’s value relation to the world and oneself is formed into a hierarchy of personal values, on the top of which 
there are absolute values recorded in certain social ideals. 

The values hierarchy of the person with planetary-cosmic world outlook is formed depending on the life sphere, the 
most important of which being natural, biological, spiritual, mental and social spheres. Certain values correspond to every 
sphere of human existence: natural values (clean air, water, minerals, fertile soils, forests, rivers and seas rich in fish), biological 
values (health, healthy state of the body), mental values (feelings of comfort, elation, love, joy, happiness, etc..), social values 
(employment, harmony in society, order, peace, democracy), moral values (ideals of humanity – the good, the beautiful, truth, 
freedom, justice, holiness, and objects of culture (fiction, religious, moral and legal systems, scientific theories). 

Learning and understanding philosophical knowledge, acquiring philosophical methods contribute to successful 
formation of creative, humanitarian, planetary-cosmic world outlook of a person, since it allows to generalize the most 
recent achievements of different branches of science by means of actual outlook concepts. 

Humanistic values should prevail in the consciousness of a planetary-cosmic type person. The moral maxim 
known as "golden rule of morality" ( treat anyone in such a way you want to be treated) accumulates moral experience of 
the civilization and directs a person in the contemporary world.  

Will is the most important form of a person’s psychology, that is revealed as clearness of purpose, firmness and self-
control. In the system of value orientations of our contemporaries faith as the act of acquiring something value-positive gains a 
special significance (we can find an ideal in its highest assessment). Modern humanism is aimed at such values-ideals as free-
dom, justice, responsibility, irreconcilable attitude to violence, non-violence, economically justified planetary community of people. 

Values are an integral part of spiritual life of a new type person, they unite society spiritually for the highest uni-
versal goals. Philosophy of education is an integration means of various vectors of society’s development (science, poli-
tics, production, transformation and application of knowledge), since it has a preferable role in solving the most important 
problems of the humanity. 

Key words: individual, world outlook system, planetary-cosmic world outlook, value orientations, spiritual life, 
philosophy of education. 
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ПРОБЛЕМА МІМЕЗИСУ В ІСТОРІЇ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

 
Аналізується історично-гуманітарний дискурс проблеми мімезису, разноаспектність його 

дослідження різними науковими галузями. Визначається специфіка естетичного тлумачення про-
блеми у різні культурно-мистецькі періоди, уточнюється термінологічне значення, акцентується 
глибинна творча сутність міметичного феномена. 

Ключові слова: мімезис, мистецтво, наслідування, творчість, художньо-образне творення. 
 
Мімезис відноситься до кола понять, що однаково плідно функціонують у різних наукових кон-

текстах гуманітарного знання: естетичних, психологічних, мистецтвознавчих. культурологічних соціо-
логічних тощо. Діапазон людської здатності до наслідування масштабний, а сама ця здатність 
виявляється важливим фактором ефективного здійснення різних напрямків культуротворчої діяльнос-
ті. Серед основних наукових векторів дослідження мімезису відзначимо: а) розгляд психологічних ас-
пектів мімезису: мімезис як уподібнення, своєрідне гіпнотичне навіювання; наслідування інстинктивне, 
спонтанне, що реалізується у природному тваринному світі та в моментах прояву природних, інстинк-
тивних основ людської істоти (К. Дельоз, Е. Канетті, Г. Лебон, Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс, К. Лоренц, 
Г. Тард, Л. Ференці, З. Фрейд); б) погляд на мімезис як на наслідування соціалізоване, виявлене у сус-
пільно-історичному становленні людини. Так, міметичні аспекти навчально-виховної діяльності роз-
глядаються у працях А. Бандури, Л. Виготського, Д. Ельконіна, В. Ларцева, С. Міллера, Д. Нормана, 
Ж. Піаже; проблеми формування громадської думки, маніпуляції масовою свідомістю, феномена "ма-
си", масових рухів – фігурують у працях Е. Канетті, З. Кракауера, Г. Тарда; у контексті філософії історії 
дана проблема виявлена творами В.Б еньяміна, Л. Гумільова, М. Данилевського, Ф. Ніцше, А. Тойнбі, 
О. Шпенглера; в) мімезис як наслідування у художньо-культурній сфері – саме естетичний аспект мі-
мезису виявляє засадничий його статус як визначального фактора художньо-образного творення та 
існування мистецтва в цілому.  

                                                 
© Юхимик Ю. В., 2013  
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Розгляд відзначеного, традиційно акцентованого естетичного аспекту проблеми має досить 
тривалу історію і проявляється з V ст. до н.е. у творах античних мислителів. Першим свою увагу на 
ньому фіксує Демокрит (мімезис у культурній діяльності людини як наслідування способів дії природи), 
власне філософсько-естетичний аспект проблеми конкретизує Сократ, його аналіз продовжують Пла-
тон (художній мімезис як вторинне наслідування форм природних об’єктів) та Аристотель (мімезис як 
вільне формування образів художнього твору на основі сприйнятих ознак природних явищ). Римсько-
елліністична доба в особі Псевдо-Лонгіна, Максима з Тіра, Каллістрата, Сенеки, Горація, Лукіана, Сек-
ста Емпірика, Філостратів, Лукреція Кара вдається до досить побіжного огляду мімезису, повторюючи 
положення грецьких філософів, але не виробляючи при цьому власних оригінальних і цілісних концеп-
цій. Середньовічна точка зору на мімезис як на необхідне наслідування в мистецтві ознак і елементів 
світу божественного представлена насамперед думками і судженнями Плотіна, Псевдо-Діонісія Ареопа-
гіта, Аврелія Августина, Іоана Дамаскіна, Феодора Студита, Томи Аквінського. Ренесансна теоретична 
спадщина дослідження мімезису як наслідування не лише природи, а й ідеальної античності та визнаних 
митців перетворює його на центральну художньо-естетичну проблему доби, зосереджуючись у працях 
да Вінчі, Л. Гіберті, Л. Альберті, Мікеланджело, Дж. Вазарі, Ф. Цуккарі, М. Фічіно, А. Дюрера. Крім того, 
важливим у цю добу є відчутний акцент на пізнавальному аспекті художнього наслідування. 

У часи бароко і класицизму увагу проблемі художнього наслідування як визнаного ще античні-
стю способу художнього відтворення об’єктів світу – але вже не первісно досконалого Космосу, а 
культурно перетвореного людиною природного оточення – приділяли Н. Пуссен, Г.-Е. Лессінг, Дж. Ві-
ко, Ш. Дюбо, І. Кант, Г.-Ф. Гегель, Й.-Й. Вінкельман, Н. Буало, Й.-В.Гете. Розширення кола мистецьких 
тем призвело до поглиблення самого тлумачення мімезису як важливого способу їх представлення. 
Фракастро і Е.Тезауро визнали наслідком міметичного творення становлення не лише подібних до 
природних художніх форм, а й продукованих мистецькою свідомістю поетичних ідей та метафор. По-
дібний новаторський погляд на проблему, власне, був логічним продовженням початкової, хоча й зде-
більшого забутої точки зору самого Аристотеля. У подальшому ж розвиваються два варіанти 
тлумачення художнього наслідування – як відтворення буквального і відтворення вільного; водночас 
поступово починає переважати точка зору на мімезис як на пасивне, а тому й не цілком відповідне 
творчій природі мистецтва явище (В. Данті, А. Патрізі, Л. Берніні, Капріано).  

У ХVІІІ ст. Ш. Батте вперше висловив думку щодо засадничого, спільного для всіх без винятку 
мистецтв статусу мімезису. Однак, поширюючи теорію наслідування навіть на архітектуру і музику, Ш. 
Батте трактував міметичний принцип лише як досить точне копіювання природи, причому виключно пре-
красних її проявів. Тлумачення наслідування як необхідної запоруки максимальної подібності художньо-
го образу до природної реальності виявилася панівною і в наступний період. Саме тому основний акцент 
знову припадає на пластичні мистецтва (Г. Гарріс), натомість, приміром, поезія вилучається зі сфери дії 
мімезису, оскільки слова не подібні до речей (Е.Бьорк). Новий нюанс у розробку проблеми внесла есте-
тика Просвітництва, яка устами Д. Дідро проголосила необхідність відтворення не так прекрасної, як 
правдивої дійсності, що досить наочно продемонстрував, зокрема живопис цієї доби (С. Шарден, Ж.-Б. 
Грез). Кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст., позначений відкриттям художньої спадщини Геркулануму і Помпей, 
започатковує новий етап "моди на античність". Однак застосування міметичних засад у художній прак-
тиці не супроводжувалося особливим розвитком самої естетичної ідеї.  

Особливий інтерес до проблеми мімезису продемонструвала естетика ХІХ ст. Новий ракурс 
дослідження полягав у відході від тривалого попереднього акцентування на необхідності наслідування 
ідеалів античної доби і сходженні на новий рівень тлумачення ідеї художньої вірності природі (Ф. Фі-
шер, М. Чернишевський, Ж. Курбе, І. Тен, Е. Золя, брати Гонкури, О.Роден), що було пов’язане зі жва-
вим обговоренням проблеми реалізму й натуралізму в тогочасному мистецтві. З ХІХ ст. починається 
доба досить різкого протистояння прихильників та противників мистецького наслідування. Серед 
останніх відзначимо Ф.Фішера ("Естетика", 1846), який аргументував неможливість обрання явищ дій-
сності предметом художнього узагальнення тим, що краса, безумовно, необхідна в художньому творі, 
відсутня у проявах реального життя, підпорядкованого зовсім іншим, не естетичним закономірностям. 
Одне з чільних місць серед його опонентів зайняв М.Чернишевський з ідеєю безумовного переважан-
ня природної краси над естетичною цінністю образів уяви, що означало необхідність у мистецтві по-
кладатися передусім на об’єктивну природну досконалість. 

ХХ ст. як доба поглиблення протистояння естетики класичної та некласичної парадигми де-
монструє граничну поляризацію поглядів щодо художнього наслідування – від трактування його як ва-
жливої засади образного творення (Дж. Сантаяна, Б. Гайл, Ф. Екман) до повного заперечення його 
мистецької доцільностя (В. Кандінський, К. Белл, С. Віткевич, К. Малевич, П. Мондріан, А. Глез, Х. Ор-
тега-і-Гассет, Т. Адорно). Водночас відзначене посилення протистояння класичного й некласичного 
мистецтва спонукають естетиків до пошуків і дослідження визначальних теоретичних засад їх станов-
лення. У цьому контексті однією з найважливіших виявляється саме мімезис, неодмінно присутній у 
класичному художньому просторі та – як декларує некласична традиція – майже повністю відсутній у 
некласичному.  

У сучасній естетичній думці (ХХ-ХХІ ст.) зустрічаємо низку праць, що розглядають мімезис як 
спосіб художньо-образного творення, властивий лише окремим періодам мистецької історії, насампе-
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ред Античності та Відродженню. Серед зарубіжних естетиків відзначимо у цьому сенсі К. Боринського 
з аналізом інтерпретації античної теорії ілюзії, Г. Сьорбома і Г. Кьоллера з дослідженням еволюції по-
няття мімезису в античну добу. Частково-побіжне звернення до проблеми виключно в її історичному 
ракурсі знаходимо в мистецтвознавчих працях В. Лазарєва, М. Алпатова, Б. Віппера, В. Зубова, при-
свячених художній спадщині Відродження. Специфіку літературного мімезису аналізують дослідження 
Е.Ауербаха, який розглядає панораму трансформацій поняття мімезису в літературі від Гомера до В. 
Вульф; В. Подороги, який виводить форми літературного мімезису з різних форм світобачення; П. Рікера з 
точкою зору на мімезис не як на інертно-пасивне знання, а активну діяльність. Грунтовне дослідження пе-
вних історико-філософських аспектів проблеми представлене у класичній естетичній спадщині О. Лосєва 
(універсальність значення та історична динаміка трактування мімезису в античній філософії), В. Татарке-
вича (розгляд історичної динаміки мімезису-"відтворництва" в системі найважливіших понять естетики й 
мистецтва), Д. Лукача (мімезис як неодмінний елемент естетично-художнього контексту), В.Бичкова (ана-
ліз естетичної специфіки мімезису в історії візантійської естетики); в останній час – у працях Н. Нікітіної 
(аристотелівське тлумачення мімезису) та О. Дубової (аналіз антично-ренесансних концепцій мімезису). 
Автором був здійснений типологічний аналіз міметичних проявів у контексті класичного мистецтва анти-
чно-ренесансної парадигми [8]. Локальні звернення до окремих аспектів мімезису як важливого чинника 
художніх процесів у загальноестетичному контексті проблем естетики й мистецтвознавства здійснюють Р. 
Арнгейм, Р. Дж. Коллінгвуд (міметичні аспекти візуальних мистецтв), Л. Левчук (міметична проблема авто-
рської самоідентифікації в контексті психоаналізу), О. Кривцун (мімезис у контексті проблеми співвідно-
шення правди й правдоподібності в мистецтві). Водночас ще раз відзначимо, що кожен із згаданих авторів 
зосереджує свою увагу лише на часткових естетичних чи художніх аспектах проблеми мімезису або ж об-
межує свій дослідницький інтерес межами окремих локальних культурно-історичних періодів, насамперед 
Античності та Ренесансу. Крім того, аналіз проблеми видається надмірно звуженим через майже виключ-
ний акцент на теоретичній стороні зафіксованих історією естетичної думки точок зору на проблему без за-
лучення конкретних результатів безпосередньої художньої практики відповідних періодів культурно-
мистецької історії. Відзначені моменти виявляють ставлення до мімезису як до деякого оригінального, про-
те лише частково-локального явища, притаманного окремим культурно-історичним періодам, а тому й не 
здатного претендувати на статус універсальної засади існування мистецтва. На наш погляд, це є виявом 
неправомірного, проте, на жаль, досить міцно закріпленого нівельованого значення мімезису, суттєвої 
недооцінки дійсної засадничої ролі, яку цей принцип художнього творення виконує протягом усієї істо-
рії існування культурно-мистецької практики людства і яка безумовно має стати предметом пильної 
дослідницької уваги різнофахових науковців, насамперед естетиків.  

Проблема наслідування в мистецтві відноситься до постійно існуючого дискусійного кола, а 
науково-естетична інтерпретація її коливається зі значною амплітудою від полюса-ствердження до 
заперечення з достатньо категоричною аргументацією прихильників обох точок зору. Певна обтічність 
та розмитість тлумачень грецького терміна та його перекладів (лат. "imitatio", англ. "representation" та 
"imitation", польск. "odtworczosc", рос. "подражание" тощо) є опосередкованою ілюстрацією достатньо 
парадоксальної ситуації, що склалася навколо цього художньо-естетичного явища. З одного боку, по-
няття широко експлуатується в теорії та історичній практиці художньої діяльності, з іншого – виявля-
ється, що зміст його тлумачень і оцінок є відчутно неоднорідним. 

Традиційно термін "мімезис" перекладається з грецької мови як "наслідування, відтворення" [7, 
204], "наслідування, співучасть" [5, 399-400; 1, 430) і визначається як "неоднозначно трактований тер-
мін античної естетики, на основі якого у подальшому будувалися теорії мистецтва як наслідування 
(імітації, відтворення, відображення) позахудожньої дійсності" [5, 399-400], "термін, яким у давньогре-
цькій філософії характеризувалася суть творчого процесу у всій видах мистецтва від поезії й музики 
до живопису й танцю" [1, 430], "в античній естетиці основний принцип діяльності митця" [7, 204], поняття, 
що позначає суть та призначення мистецтва як засобу відтворення дійсності. Якщо ж вдатися до спроби 
конкретизації наведених формулювань, то доводиться зіткнутися з доволі широким полем вживаних і 
часто рівнозначно замінюваних синонімічних понять – наслідування, відтворення, відтворництво, іміта-
ція, копіювання, відображення, віддзеркалення тощо. При всій смисловій спорідненості понять все ж до-
статньо відчутними є нюанси їх відмінності – передусім щодо співвідношення присутньої тут наперед 
заданої жорсткої програми дій з одного боку, та творчої свободи митця і можливостей більшого чи мен-
шого їх порушення та видозміни – з іншого. При цьому нерідко художньо-естетична свідомість різних 
культурно-мистецьких періодів вкладає в один і той самий термін достатньо відмінний зміст. Приміром, 
копіювання позначає принципове не-відхилення від певного початкового зразка чи оригіналу, калькуван-
ня всіх його кількісних та якісних ознак, створення художнього "двійника" існуючого вже явища – природ-
ного, соціального, художнього з максимальним ступенем співпадіння з останнім без особливих претензій 
автора на оригінальність та власну індивідуальну цінність втіленої художньої ідеї (приміром, у каноніч-
ному давньоєгипетському мистецтві чи у традиційній візантійській іконографії). Імітація – термін, що пе-
реважав у культурі Відродження і позначив тенденцію запозичення митцями у природи основних засад 
діяльного творення досконалих форм та дотримання їх у власній художній творчості, допускаючи при 
цьому більшу свободу та право на індивідуальну манеру митця. Запозичений у наступному діячами 
класицизму, термін, деклараційно означивши "імітацію природи мистецтвом", на практиці у більшій 
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мірі втілював ідею "імітації античного мистецтва" з відчутним акцентом на певній нормативній ідеалі-
зації як незмінному способі художнього представлення обраних еталонів. Мімезис як відтворення 
(В.Бєлінський, М.Чернишевський) і відображення (марксистська естетика) передбачив глибшу його 
інтерпретацію та ширше коло використання. На відміну від попередньо згаданих термінів тут присутнє 
повторення значно більш розширене, якому передує глибинне пізнання суті наслідуваного явища; то-
му значно більший акцент робиться тут не так на досягненні абсолютної чи близької до цього подібно-
сті зовнішньо-формальних ознак (хоча і цей момент може продовжувати відігравати достатньо 
важливу роль), як на наслідуванні внутрішніх, сутнісних моментів відтворюваного безумовно реально 
існуючого явища, однак при цьому повністю ігнорується ідеально-трансцендентна сфера буття. Вод-
ночас, оскільки пізнання й наступне відтворення здійснюється творчим суб’єктом, то й дані міметичні 
типи допускають і навіть передбачають втілення у художньо представленому явищі власного ракурсу 
його осмислення й тлумачення. Однак декларована сутність використовуваних термінів на практиці 
далеко не завжди означала її цілковитого втілення. Так, відтворення в реалістичному мистецтві пе-
редбачає художнє узагальнення зразків дійсності та представлення на цій основі типових "портретних" 
характеристик і ознак того чи іншого, передусім, соціального явища. При цьому робиться перебільше-
ний акцент на відтворенні світу об’єктивно-матеріального та виявляється відчутна заангажованість 
певними політичними концепціями. Переважання чи навпаки нівелювання певного міметичного типу 
залежить від низки причин – загальної пізнавально-світоглядної парадигми доби, пануючих у ній духо-
вно-ціннісних орієнтирів та відповідно культивованих естетичних ідеалів та смаків, від особливостей їх 
проекцій на художні напрямки, течії та окремі творчі індивідуальності, від художньо-технічних можли-
востей та особливостей розвитку конкретних видів і жанрів мистецтва тощо. 

Протягом тривалої історії існування мистецтва та становлення естетичної думки стосовно ньо-
го поняття мімезису як наслідування у художньому творі деяких реально існуючих зразків наповнюва-
лося новим змістом, постійно створюючи тим самим нові акценти в осмисленні суті й призначення 
самого мистецтва. На початку мистецької історії мімезис трактується виключно як ступінь співвідно-
шення (а радше – співпадіння) представленого готовим твором художнього образу з явищами видимої 
дійсності. У переважаючій більшості випадків цей наслідувальний тип обмежений видимо-зрозумілою те-
матично-змістовою стороною твору, віднаходженням і акцентуванням, передусім, зовнішньо-формальних 
паралелей між художньо-образною сферою твору та аналогічним чи близьким за змістом та способом іс-
нування явищем реального буття. Безперечно, такий тип мімезису є найбільш наочним та помітно-
зрозумілим, проте навряд чи можна погодитися з думкою про його наступне абсолютне переважання в 
мистецькій сфері навіть традиційно у зв’язку з ним згадуваних періодів, передусім, до- і класичного мисте-
цтва. Для мистецтва взагалі не є характерним виключне використання прямого формально-однозначного 
мімезису. Значно важливішими видаються способи опосередковано-міметичного творення з акцентом на 
наслідування не так сенсорно сприйнятих форм реальності, як смислів явищ, що стоять за ними чи асоціа-
тивно з ними пов’язуються. Буквальне віддзеркалення та близьке до механічності копіювання ніколи не 
вважалися ознакою творчості. Навіть при найбільш точному художньому відтворенні, будучи здійсненим у 
системі специфічних, притаманних тому чи іншому мистецькому виду виразових засобів, "зображення ні-
коли не є точною копією об’єкта, а є його структурним еквівалентом, вираженим певними зображальними 
засобами" [3, 161]. Вже саме перенесення процесу моделювання об’єкта з реального матеріально-
природного контексту у сферу дії принципово іншого (у даному випадку художнього – звукового, кольоро-
вого, пластичного тощо) середовища робить неможливим прямолінійне їх уподібнення, змушуючи 
пам’ятати про специфічну умовність наслідувального їх порівняння та визнаючи мімезис способом специ-
фічного художнього відтворення суб’єктивних образів реальних життєвих прототипів. Міметична умовність 
не обмежується лише відмінностями між "вихідними матеріалами" реальних природних об’єктів та мисте-
цьких творів, що виникають у результаті специфічного авторського їх наслідування, а сягає глибших сутно-
стей існування мистецтва. Елементи художньої умовності при цьому – це специфічні гносеологічні 
прийоми, що застосовуються автором з метою адекватного представлення світу через призму власних 
особистісних смислів. Мистецтво завжди робить своєрідний навмисний "відступ" зі світу очевидної ре-
альності у світ художньої умовності (ідеалізації, типізації, деформації, схематизації, абстракції тощо) 
для глибшого й точнішого осягнення та представлення цієї реальності в її важливих для автора смислах, 
векторах розвитку, тенденціях, можливостях. Зусиллями митця буденна дійсність трансформується у 
художню реальність, "головним специфічним фактором буття якої є "обтяженість смислами" [4, 56]. 
"Світ мистецтва" фактично складається з концептуальних художньо-образно зафіксованих соціально-
універсальних чи індивідуально-авторських уявлень про специфіку людського буття. Умовні елементи, що 
неодмінно вводяться в художній образ, загострюють психологічну переконливість втілюваного авто-
рського смислу, сприяючи реалізації головної функції мистецтва – "перетворення фізичного життя на 
духовне" [6, 82]. Додамо: навряд чи в історії мистецтва можна знайти художній об’єкт, який би повніс-
тю змістовно та формально вичерпувався виключним – хай і найточнішим – відтворенням (а точніше – 
буквальним копіюванням) існуючих реалій – мова йде, передусім, про оригінальні авторські твори, хо-
ча навіть і практика створення художніх копій зазвичай підтверджує це положення. У переважній біль-
шості своїх проявів начебто виключно формальний на перший погляд мімезис виступав основою для 
художнього втілення духовно важливого – передусім, в ідейно-емоційному плані – ракурсу осмислення 
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й представлення буття, фактично виявляючись мімезисом опосередкованим, смисловим. Найскрупу-
льозніше дотримання митцем достовірності реальних фактів, найретельніший відбір персонажів, ситу-
ацій, об’єктів, слів, фраз, інтонацій, кольорів тощо, які мали чи мають місце в реальному житті, не 
можуть вивести художній образ, на цій основі складений, із сфери творчої уяви та фантазії. Більше 
того, жорстка запрограмованість на неодмінне максимально точне копіювання є неможливою й непо-
трібною – якщо не абсурдною – вимогою для сфери вільної творчості, нехай і обмеженої доволі чітки-
ми міметичними рамками чи то жанру, чи то сюжету, чи їх комплексом. Проблематичність можливості 
однозначного й прямолінійно-точного наслідування особливо поглиблюється з виходом за межі під-
креслено міметичних жанрів – на зразок хронікально-біографічного спрямування в літературі, портре-
ту, пейзажу, натюрморту в образотворчому мистецтві – і зануренням у сферу вигаданих та "штучно" 
(але, безумовно, творчо) сконструйованих сюжетів та образів. Навіть авторські зізнання чи переконан-
ня художніх критиків у наявності реальних, "скопійованих" прототипів представлених у творі персона-
жів, подій, обставин доволі незначно впливають на загальну ситуацію.  

Як свідчить уся культурна історія, поступово мистецтво перетворюється на сферу відображення 
не лише окремих зразків природної формальної досконалості, а відтворення і художнього осмислення 
пізнаваної багатоаспектності виявів буття, однаково реальних і важливих для людини незалежно від 
ступеня їх відкритості для наочно-чуттєвого споглядання іншими – емоційних переживань, ідеальних 
конструкцій, трансцендентних сутностей. Смислове трактування поняття охопило, врешті-решт, прак-
тично всі форми та сфери природного, людського і трансцендентного буття. Так, ранній античний мі-
мезис представляв екстатичні стани людської психіки; зрілий мімезис античної класики – досконалі 
матеріальні форми гармонійного Космосу і людського тіла як найвищої серед них; середньовічний мі-
мезис – символічне переосмислення безумовно реальної для релігійної свідомості та єдино доскона-
лої Божественної краси трансцендентного світу; ренесансний мімезис -природну красу земного світу, 
людини й ідеалів античності; бароковий мімезис – вічний драматичний дуалізм буття, присутній у кож-
ний момент людського існування; романтичний мімезис – бурхливу динаміку людських переживань та 
вічного пошуку ідеалу краси й досконалості; мімезис сучасної доби – трагічні поневіряння людського 
духа, з одного боку, надломленого й розпачливого, а з іншого – постійного у своєму вічному прагненні 
гармонії та добра. Художні результати конкретизації подібних міметичних моделей є настільки неподі-
бними й відмінними за духовно-емоційною реакцією на них глядачів чи слухачів, що це сформулювало 
хибну у своїй основі думку про наявність міметичної основи, традиційно ототожнюваної із наслідуван-
ням параметрів відповідних природних матеріальних форм, у художніх творах одних напрямків і стилів 
та її – значно більш уявну ніж реальну – відсутність у мистецтві інших. Ця ж думка призвела до виник-
нення й зміцнення антагонізму в протиставленні мистецтва класичного (як традиційно досконалого) і 
"некласичного" (з переважанням суб’єктивної оригінальності та надмірним допущенням руйнуючих 
його суть новацій) аж до намагання відділити мистецтво "справжнє" від "несправжнього" з усякими са-
нкціями – аж до заборони і знищення – стосовно останнього. Подібна хибність підходу до проблеми 
має свою давню історію та достатньо потужну і, на перший погляд, освячену незаперечними автори-
тетами основу у вигляді концепції античних філософів, передусім Аристотеля і Платона, трактованої 
нащадками достатньо звужено, однобоко, а нерідко й просто помилково.  

Різні за сутнісним підходом позиції Платона й Аристотеля дивним чином створили для дослідників 
нероздільну змішано-синтетичну античну концепцію мімезису, чому прислужилися, очевидно, спільність 
віддаленого хронологічного періоду життя обох філософів та приналежність до античної традиції, яка у 
багатьох моментах уявно постає феноменом цілісним і позбавленим принципової контрасності. Для пода-
льшої ж долі поняття це мало значення достатньо негативне, оскільки вкоренило суперечливість та заплу-
таність його трактування з одночасними вибірково підтверджуючими посиланнями на античні авторитети. 
Звернемо, насамперед, увагу на ту навмисну чи мимовільну неуважність, яка віддавна супроводжувала 
відоме трактування визначення мімезису в авторстві Аристотеля. "Оскільки поет є наслідувачем подібно 
живописцю чи якомусь іншому митцю, то необхідно йому наслідувати обов’язково чомусь одному з трьох: 
або [він повинен зображати речі так], як вони були чи є, або як про них говорять і думають, або якими вони 
повинні бути" [2, 322], – ця оригінальна думка Аристотеля встановлює для міметичних проявів межі значно 
ширші і об’ємніші, ніж подальша історична його інтерпретація виключно як копіювання існуючих речей і 
явищ, яка фактично прирівняла цей творчий принцип до прямого й однозначного натуралізму, що в майбу-
тньому і послужило приводом до багаторазової різкої його критики, але що в жодному разі не декларува-
лося самим автором наведених слів. У дійсності ж аристотелівська формула є базисною для розвитку 
основних принципів художньої творчості, визначаючи основні вектори розвитку мімезису і одержуючи 
конкретне підкріплення у творчих результатах багатовікової історії мистецтва.  

Подальший аналіз міметичних засад мистецтва різних стилів та напрямів є очевидно актуаль-
ним для поглиблення розуміння сутності мистецтва, можливості аналізу різноманітних його проявів, 
модифікацій та відвертих деформацій, що виявлялися протягом усієї його історії та одержали крайні 
прояви у сучасному культурному контексті. Долучення ж до естетичного аналізу можливостей мистец-
твознавчих досліджень конкретних художніх проявів міметичної образності безумовно сприятиме ви-
явленню глибинної сутності як міметичного феномена зокрема, так і мистецтва в цілому. 
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Юхимик Ю. В. Проблема мимезиса в истории гуманитарного знания 
Анализируется историко-гуманитарный дискурс проблемы мимезиса, разноаспектность его исследова-

ния различными научными отраслями. Определяется специфика эстетического толкования проблемы в различ-
ные культурные периоды, уточняется терминологическое значение, акцентируется глубинная творческая 
сущность миметического феномена. 

Ключевые слова: мимезис, искусство, подражание, творчество, художественный образ. 
 
Iukhymyk Ju. The problem of mimesis in the history of the humanities 
The historical humanitarian discourse of the problem of mimesis, base aspects of of its analysis by different 

scientific spheres are researched. The main attention is paid to aesthetic aspects of mimetic problematique. 
The term "mimesis" functions for a long time in different scientific humanitarian contexts: aesthetic, 

psychological, art, culturological, sociological. There are main scientific vectors of its research: a) mimesis as 
psychological assimilation, suggestion, instinctive, spontaneous imitating nature; b) mimesis as socialized imitating in 
social-cultural formation of a person; mimetic problems of the philosophy of history, formation of public opinion, 
manipulations of mass consciousness; c) mimesis in artistic-cultural area as main factor of imaginative works and 
existing art at large. 

The consideration of aesthetic aspect of the problem begins in philosophy of the antiquity. Rome-Hellenism 
used theses of Greek philosophers, without making any own conception. 

The mediaeval thought confirmed mimesis as necessary imitation in art to signs and elements of God 
perfectness. Mimesis as imitation to nature, antiquity and recognized master has transferred into the central artistic-
aesthetic problem in Renaissance. 

The baroque and the classicism interpreted mimesis as artistic recreation of cultural reorganized natural 
surroundings, poetical ideas and metaphors were admitted as consequence of mimetic creation. 

In the sequel, two variants of interpretation were developed – as word for word reproduction and free 
reproduction; gradually the understanding mimesis as passive phenomenon, not enough corresponded to creative nature 
of the art, predominates. 

In ХVIII century, it was firstly said about fundamental for all kinds of art status of mimesis, which, however, was 
interpreted only as exact copying of beautiful nature phenomenon. This point of view dominated in subsequent period. 

The main accent was on plastic arts, the poetry was withdrawn from the sphere of mimesis` activity. The Age of 
the Enlightenment proclaimed the necessity of reconstruction the truthful reality. 

An aesthetic of XIX century showed the interest to mimesis in connection with discussing problems of realism 
and naturalism in art. In XX century it was sharp polarization of opinions: a) mimesis as an important base of image 
creation, b) complete denial of its artistic reasonability. 

Modern aesthetic considers mimesis as the way of artistic shaping of separate periods, first of all, classical art, 
but it contrasts it to the principals of free subjective figurative creativity in non-classical art, what levels real meaning of 
phenomenon, existing bulk of synonyms and interpretations makes its analysis harder.  

Each style period forms original mimetic type, which depends on vision paradigm, spiritual-value points, 
aesthetic awareness of the social medium and separate artists, developing technique base etc. and presents its own 
interpretation of the essence of the mimesis. 

It is revealed the dynamics of developing the mimetic principle: early antique mimesis – imitating ecstatic 
psychical conditions; the mimesis of antique classic – imitating perfect corporal forms of harmonious Space; the medieval 
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mimesis – imitating solely perfect God`s beauty of transcendent world; the Renascence mimesis – imitating nature 
beauty of the earth, person, ideals of antiquity; baroque mimesis – imitating dramatic dualism of being; Romantic 
mimesis – imitating dynamics of human`s feelings and eternal searching the ideal of perfectness; modern mimesis – 
imitating the tragedy of perception of the world. 

The difference between artistic results of different mimetic types led to contrasting mimetic and non-mimetic 
styles and periods, which presented them; contrasting, which was maximum revealed in opposition art "classical" 
(mimetic) and "non-classical" (non-mimetic).  

But the mimesis doesn’t mean automatic repeating or direct imitating natural form (Aristotle told about it), and it 
is inherent in its own original typological variant to each artistic period. 

Artistic mimesis means not duplication of sense taken forms of reality, but indirect imitating (means of idealization, 
typification, deformation, schematization, abstraction) senses of phenomenon, associatively connected with it. 

The analysis of bases of art is topical for intensification of understanding of its essence, researching different 
demonstrations, modifications and frank deformations during all its history, particularly in modern cultural context. Using 
the facts of art analysis of concrete artistic manifestations of mimetic figurativeness will undoubtedly assist identification 
of deep essence both mimetic phenomenon and art at large. 

Key words: mimesis, art, imitation, creativity, artistic image. 
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ПРОБЛЕМА ПРИХОВАНОГО СИМВОЛІЗМУ  

ЯК СПЕЦИФІЧНОЇ ФОРМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТРОПОСУ В КОНТЕКСТІ  
ЕСТЕТИЧНОЇ ДУМКИ РЕНЕСАНСУ ТА МАНЬЄРИЗМУ 

 
У статті показано роль риторичних концептів у ренесансному обґрунтуванні місця обра-

зотворчості серед "вільних мистецтв". Виявлено розбіжності між неоплатонічною естетикою та 
теорією мистецтва ХУ-ХУІ століть у ставленні до феномена образотворчого іносказання. Експлі-
ковано зв’язок між обґрунтуванням "нон фініто" у теоретичних трактатах Леонардо да Вінчі та 
проблематикою прихованого символізму. Маньєристична теорія краси розглянута як теоретичне 
підґрунтя образотворчого тропосу та необхідна ланка у формуванні передумов до естетичної ре-
флексії питань художньої мови мистецтва. 

Ключові слова: семіотична автономія зображення, прихований символізм, семантична неви-
значеність, варьєта, одивнення, "завіса", "внутрішній рисунок", тропос.  

 
Одним із набутків Ренесансу в царині образотворчості було утвердження семіотичної автоно-

мії зображення, якої не мало середньовічне християнське мистецтво. Медіативна функція останнього 
здійснювалась завдяки феномену образотворчого іносказання, основу якого складало фундаментальне 
співвідношення сакрального Слова й зображення. Проте і в ренесансному мистецтві художнє іноска-
зання не втрачає своєї ролі, хоча й набуває суттєво інших форм. Як реагувала ренесансна естетична 
думка на такі зміни? Чи піддавала рефлексії нову специфіку образотворчого тропосу? 

Позиції, які існували у філософії і теорії мистецтва ХV-ХVІ століть щодо питання образотворчо-
го іносказання, естетичною думкою системно не досліджувались, проте привертали увагу мистецтво-
знавців, зокрема А. Варбурга, Е. Панофського, М. Дворжака, Е. Гомбріха, А. Шастеля, В. Лазарєва, М. 
Алпатова, І. Дмитрієвої та ін. Суттєві аспекти зазначеної теми відзначав О. Ф. Лосєв, підкреслюючи 
значущість філософії неоплатонізму як естетичного підґрунтя всієї художньої культури Ренесансу, зо-
крема образотворчого мистецтва [7]. У працях Е. Гарена ренесансна образотворчість розглядається у 
тісних зв’язках з філософською, філологічною й риторичною культурою, що є важливим для форму-
вання певної дослідницької позиції щодо питання образотворчого іносказання [5]. Важливі імплікації 
зазначеної теми містять праці Л. Баткіна, присвячені специфіці ренесансного художнього мислення [3]. 
Завданням нашої статті є спроба експлікації проблематики образотворчого тропосу в естетичному 
дискурсі Ренесансу та маньєризму. 

Відомо, що від часу свого народження Ренесанс поставив себе під знак філології й риторики. 
"Повага до живописця, скульптора, зодчого як людини "божественної" увійшла у добу Ренесансу… 
через старі двері – двері риторичного ідеалу" [1, 358], – зазначав С.С. Аверинцев. Вже Данте й Бокач-
чо повертають значущість старій ідеї Горація про спорідненість поезії й живопису ("ut picture poesis"), 
розпочавши справу обґрунтування гідного місця образотворчості серед "вільних мистецтв" [9, 62-63]. 
Е. Панофський посилається на численні твори гуманістів (Е.С. Піколоміні, В. Бістиччі, Л. Валла, Ераз-
ма Ротердамського, Л.Б. Альберті, Ф. Віланні, А. Філарете), зусиллями яких відзначене порівняння з 
мистецтвом слова було поширене не лише на живопис, а й на скульптуру і архітектуру [9, 68].  

У справжнє вчення зазначені ідеї було перетворено Леоном Батистою Альберті, який у трактаті 
"Три книги про живопис" (близько 1453 р.) підкреслював гідність живописця, навчаючи його звертатись 
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до риторів та поетів за світським (класичним) сюжетом і пропонуючи за зразок історію про алегоричну 
картину "Наклеп" Апелеса, яку переповідав Лукіан [2, 57]. Альберті здійснив спробу надати теоретичного 
обґрунтування мистецтву живопису, застосовуючи до визначення праці художника категорії класичної 
риторики "відбір", "порядок" (замінені на "compositione", а сторіччям по тому на "disegno") та "красномов-
ство" (замінено на "receptione de lume", а пізніше на "colorito") [9, 79]. Баткін виявив також значення анти-
чної риторичної категорії "варьєта" ("різноманітність") у концептуалізації ренесансної образотворчості, 
простеживши її становлення у естетиці Л. Альберті, К. Ландіно, Б. Кастільоне, теоретичному доробку 
Леонардо да Вінчі [3, 72]. Разом з відновленням античних принципів наслідування природі, гармонії, ес-
тетичного відбору та піфагорійської теорії пропорцій зазначені універсалії риторики було покладено в 
основу новонародженої ренесансної теорії мистецтва. Внаслідок того внутрішня структура пластичних 
мистецтв мислилась відповідно до риторичних схем [1, 356].  

Проте зазначені експлікації не вичерпують у ренесансній естетиці всієї проблематики співвід-
ношення зображення та слова, тим більше, що від Альберті до Леонардо розпочинається й набирає 
силу "похвала оку" і разом з ним живопису як мистецтву, гідність якого перевищує усі інші, не виклю-
чаючи й поезію. Як зауважував Л.Баткін, ренесансне вторгнення творчої особистості у світ "готових" 
культурних форм актуалізувало роль риторики як дієвого засобу художнього експерименту [3, 96].  

За загальним визнанням дослідників, ідейним тлом та основою художнього іносказання у творчості 
багатьох митців був флорентійський неоплатонізм М. Фічино. Неоплатонічні мотиви у творчості Мікелан-
джело засвідчували вже сучасники скульптора [8, 99], дослідження неоплатонічної семантики ренесансно-
го мистецтва, започатковане А. Варбургом, сформували впродовж ХХ століття потужний корпус 
мистецтвознавчої літератури з цього питання, уявлення про який дає апарат приміток до праць Е. Паноф-
ського. Ми не будемо піддавати аналізу добре вивчені ідеї Фічино, ґрунтовний огляд яких наданий поваж-
ними дослідниками [7; 9], зазначимо лише, що синкретичний характер флорентійського неоплатонізму, 
який поєднував за принципом космічної симпатії ("все у всьому") світське вільнодумство й щиру релігій-
ність, античність з християнством, герметизм з кабалою, міф з магією та астрологією, поетичні інтенції – з 
природничими зацікавленнями й чимало інших чинників та осердям цього покладав людину, яка майже 
дорівнює богові, насправді створював передумови до квітування у мистецькій царині алегорії й метафори. 
Властиве цьому вченню змішування багатьох культурних "кодів" сприяло формуванню того контексту, у 
якому для сучасників можливою і зовсім не парадоксальною була інтерпретація "Флори" та "Народження 
Венери" С. Ботічеллі у світлі християнських алюзій, про що писав Е. Панофський [9, 301-304]. 

Певна складність полягає у тому, що, створюючи антропоцентричний міф, філософсько-
естетична думка неоплатоніків як необхідне опрацьовувала сферу художнього символізму, проте зо-
всім не цікавилась питанням образотворчості як такої й текстів про мистецтво не залишила. В той же 
час широкий вжиток у мистецькій практиці символу, алегорій й метафори не супроводжувався їх реф-
лексією у практичній теорії мистецтва, спрямованій на наслідування природі, перетини якої з неопла-
тонізмом були відсутніми або неочевидними [8, 47-48]. Тож, коли дослідник стверджує, що "майже усі 
великі художники Високого Ренесансу завжди були неоплатоніками" [7, 628], постає питання: що зна-
чило для ренесансного художника "бути неоплатоніком", або чи можна ототожнити теоретичну спеку-
лятивну систему й мистецьку практику? 

На нашу думку, слід погодитись с Е. Гареном, який, аналізуючи спосіб мислення Мікеландже-
ло, вважав "неприпустимим неопосередкований перехід від сучасних йому доктрин, навіть якщо вони 
дуже поширені у середовищі, у якому жив художник, до його творів, навіть якщо такі концепції можуть 
допомогти у коментуванні деяких її особливостей" [5, 30]. Зокрема, світобачення, висловлене у творах 
Мікеланджело, зазначає Гарен, виходить далеко за межі теоретичних понять, які можна вилучити з 
неоплатонічних мотивів його поезій та теорій сучасних йому мислителів-неоплатоніків [5, 326]. Для 
мистецтва Відродження неоплатонізм мав скоріше структурне й методологічне, світоглядне значення, 
ніж змістовне, був важливим як модель осмислення світу, Бога й людини – звідси походить складність 
атрибуції неоплатонічних елементів у творах ренесансної образотворчості, на що вказували Е. Па-
нофський [9, 294] або О.Ф. Лосєв, який запропонував дуже суперечливу характеристику Леонардо як 
позасвідомого неоплатоніка з рисами майже позитивіста [7, 722]. Показово, яким натуралістичним 
трансформаціям було піддано в естетичному вченні Альберті (трактат "Три книги про живопис", ІІ) ме-
тафору "завіси", що у неоплатонічному словнику мала ключовий характер, несла цілком певну се-
мантику (тіло – "завіса" душі, земна краса – "завіса" небесної краси) й впродовж античності й 
середньовіччя виражала структуру художнього іносказання. 

"Завіса" у Альберті [2, 43-44] – це, по-перше, спосіб трансформації тривимірних природних 
форм у двовимірність живописної площини, спосіб створення живописної ілюзії, який має опанувати 
художник, аби досконало наслідувати природі, по-друге, це сама картина, її живописна поверхня. І хо-
ча ідеї Альберті як передчуття містять інтуїцію символічної природи живопису, й дослідники робили 
спробу неоплатонічної інтерпретації вчення Альберті про "завісу" [7, 287], текст трактату, на нашу ду-
мку, не дає приводів до розуміння "завіси" у Альберті в аспекті образотворчою іносказання. Те ж саме 
слід зазначити й щодо відомої опозиції видимого/ невидимого, навколо якої у неоплатонічній естетиці 
завжди будувались усі теорії краси ("видима" краса як знак краси божественної, "невидимої"). У трак-
таті Альберті ця опозиція також демістифікується й отримує цілком прагматичну інтерпретацію як вка-
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зівка на необхідність фахової майстерності живописця, основою якої є добре знання правил анатомії 
[2, 46]. Отже, ренесансні художники-теоретики поводились з неоплатонічним доробкам досить вільно, 
пристосовуючи його до своїх фахових потреб. 

Разом з тим опозиція видимого/невидимого у ренесансній естетиці має цікаву модифікацію, 
представлену деякими текстовими фрагментами. Це насамперед відомий фрагмент з нотаток Леона-
рдо да Вінчі, у якому художник пропонує "новознайдений спосіб роздивлятись" як метод шукання ком-
позиції картини: "… нехай тобі не здаватиметься обтяжливим зупинитись інколи, аби подивитись на 
плями на стені, або на попіл вогню, або на хмари, або на бруд, чи на інші такі ж місця, у яких, якщо ти 
добренько роздивишся їх, ти знайдеш найдивніші винаходження… оскільки неясними предметами ро-
зум збуджується до нових винаходжень. … Ти зможеш там побачити подібність різним пейзажам… 
різні битви, швидкі рухи дивних фігур, враження облич, строї й безліч таких речей, які ти зможеш звес-
ти до цілісної й доброї форми;… з подібними стінами й сумішами відбувається те ж саме, що й із 
дзвоном дзвонів, – в його ударах ти знайдеш будь-яке ім’я чи слово, яке ти собі уявиш" [ТР, 66] [3, 
328]. Схожий фрагмент належить Лоренцо Медичі [4, 127], щось подібне радив і Ботічеллі, отже, у 
Флоренції кінці ХV століття ця думка була поширеною. Традиційно наведені фрагменти дослідники 
пов’язують з ренесансним вченням про фантазію та уявлення. Проте проведене Баткіним досліджен-
ня естетичної категорії "варьєта" ("різноманітність") дозволяє вбачати у зазначеному тексті Леонардо 
імплікації проблематики образотворчого іносказання. 

Поняття "варьєта" обґрунтовувалось Альберті у зв’язку з визначенням наслідувальної природи 
живопису. Але, як показав Баткін, надзавдання узгодити вірність натурі з прагненням гармонії й краси 
фактично приховує поєднання непоєднуваного, ототожнення мімесису й творчого конструювання, 
схожості й сублімації як головний принцип ренесансного живопису, внаслідок чого властива йому "мі-
фологізація виступає у вигляді наслідування" [3, 66]. Людина у мистецтві Відродження співвідноситься 
з ідеальною інстанцією – сконструйованим світом гармонійної природи. У цій світобудові відсутні ієра-
рхійні зв’язки, які становили основу образотворчого іносказання у середньовічному мистецтві. Для рене-
сансного художника світ є варьєта – нескінченна безмежна різноманітність природних форм, у якій 
кожна індивідуальність мислиться включеною у загальний перелік, репрезентує Усе й не дорівнює самій 
собі, виступаючи через одивнення "відблиском всесвіту". Отже, варьєта субстанціональна, вона не до-
зволяє окремому бути просто "окремим", сакралізує його, позбавляє можливості диференціювати зри-
мий, гранично тілесний та ідеальний, гранично спірітуальний плани твору. "Персонаж такого мистецтва 
зазвичай значить незрівнянно більше, ніж значить безпосередньо… А разом з тим ніякого іншого, ви-
ключно сакрального, трансцендентного плану, до якого відводило б зображення, в ренесансній картині 
немає. Шукати сублімований надсмисл доводиться не за чуттєво-переконливим та індивідуально-
характерним образом, а в ньому самому… уся багатоманітність світу, згорнута в індивіда …, розгорта-
ється з нього" [3, 130]. Людина співпадає з універсумом, стає невловимо "загадковою". 

На нашу думку, категорія "варьєта" у згорнутій формі імплікувала у собі майбутнє визначення 
символу, яким воно склалось у класичній естетиці, починаючи від Гьоте, хоча Баткін свідомо утриму-
ється від таких висновків. Як особлива позиція художньої свідомості й художнього зору та композицій-
на творча установка митця варьєта надає можливість осягати цілісність буття на переході від 
індивідуального до індивідуального, у паузі. Остання набуває особливого значення як "присутність 
відсутності", своєрідний еліпсис, насичена потенціями невизначеність, завдяки якій перелік завжди 
залишається відкритим, сповненим можливістю безмежної вібрації смислів. 

На думку Баткіна, своєрідним втіленням "варьєта" виступає неоплатонічна антропологія М. Фі-
чино та Піко делла Мірандола, в якій людина розглядалась як "скрепа світу" й водночас як невизначе-
ність, що може бути заповнена будь-чим. Специфіка ренесансної художньої гармонії визначена 
неоплатонічним синтезом християнського теїзму й античного пантеїзму, який породжував дуже цікаву 
художню структуру: "Усезагальність як така спустошувалась, натомість окреме й особливе могло 
утвердитись лише як таке, що безпосередньо відтворює усезагальний смисл, співпадає з ним. Вихо-
дить, що поняття абсолюту стає культурно-психологічною умовою переміщення духовних інтересів на 
конкретне та індивідуальне" [3, 62]. Звідси виникає, вважає дослідник, вражаюча сьогодні "суперечли-
вість між найяскравішою ренесансною позарелігійною спрямованістю й тим, що така спрямованість не 
просто потребувала якоїсь традиційної "оболонки", а й органічно включала, як правило, релігійність у 
свою логічну структуру. … Причому … симетрії немає: людина ще й певним чином бог, проте, звичай-
но, не можна сказати, що Бог – ще й певним чином людина … вся предметно-змістовна насиченість і 
усезагального, й особливого дістається лише людському індивідові [3, 64]. 

На цьому ґрунті й складаються різноманітні форми "прихованого символізму", які становлять 
специфіку ренесансної образотворчості [3, 88], [9, 227]. У контексті дослідження "варьєта" Баткін роз-
глядає "нон фініто" у різних його формах не лише як ознаку мистецтва Леонардо, а як типологічну ри-
су ренесансних творів, в основі яких лежить виразна невизначеність, риторична фігура еліпсису як 
джерело полісемії. Отже, повертаючись у підсумку до Леонардового тексту про "плями на стіні", від-
значимо, що семантична невизначеність не лише здатна виступати джерелом художньої фантазії, а й, 
розглянута на "мовному" рівні, виявляється необхідною умовою "одивнення", яке, перетворюючи зви-
чайні речі на надзвичайні, запускає механізм прихованого символізму. 

Філософія  Вячеславова О. А. 



Вісник НАКККіМ  4’2013 

 17

Отже, маємо розрізнювати, "що сказав" Леонардо і "що сказалось", тому треба враховувати, що 
зв'язок "нон фініто" з образотворчим іносказанням самосвідомості ренесансних митців та теоретиків мис-
тецтва не належав. Характер ренесансної теорії мистецтв не передбачав тематизації спекулятивних пи-
тань, проблем художньої творчості та рефлексії мистецтва як такого. Як показав Е. Кассірер, Відродженню 
ще невідома гносеологічна суб’єкт-об’єктна опозиція Нового часу, яка й спонукатиме до постановки цих 
проблем. Проте обминути питання зв’язків семантичної невизначеності з проблематикою образотворчого 
тропосу неможливо, навіть якщо теоретики й митці свідчать про них лише позасвідомо.  

Серед розмаїтих мистецтвознавчих оцінок Леонардового "нон фініто" виокремлюються такі, що 
підкреслювали саме "мовний" аспект цього феномена [6, 99-100]. Деякі із західних дослідників (Е. Го-
мбріх, І. Гантнер) вважали, що у ескізності й незавершеності полягає сама суть роботи Леонардо – 
художника й дослідника природи. "Можливо, немає нічого більш вражаючого у творчості Леонардо, ніж 
цей розрив між мотивом і смислом", – писав Е. Гомбріх [3, 402]. Додамо: такий "розрив" є нічим іншим, 
як можливістю для архетипного мотиву набути іншого смислу, що й становить основу образотворчого 
іносказання. Мистецтвознавці відзначали у фантастичних малюнках Леонардо підкорення зображення 
випадку, внутрішньому баченню, повторення (двоїстості) одних і тих самих зорових образів, які набу-
вали у різних композиціях різного іменування. Якщо брати до уваги розуміння зображувального канону 
як семантизованої форми, можна стверджувати, що невизначеність означування, принципова ескіз-
ність творів Леонардо вела у наслідку до розхитування традиційної іконографії.  

Розмивання та десемантизація попереднього іконографічного канону з метою формування семіо-
тичної автономії зображення становили один із аспектів ренесансних процесів в образотворчому мистецт-
ві. Як показав Е. Панофський ("Перспектива як символічна форма", 1925), важлива роль у цьому належала 
перспективі як мовній формі та елементу стилю. О.Ф. Лосєв відзначав, що ренесансна перспектива у релі-
гійній картині виключає її догматично-символічне тлумачення, зводить Божествене до змісту людської 
свідомості [7, 278]. Усунення онтології, трансформація антично-християнських абсолютів у предмет 
естетичного споглядання, художньої гри вела до суб’єктивної іманентизації біблійних та Євангельських 
сюжетів у ренесансному мистецтві, до "перетворення смислу на форму" (Р. Барт). Цьому чимало сприяло 
формування певної "перспективної дистанції" щодо традиції [9, 186], яка вперше стала набуттям Ренесан-
су. Релігійні мотиви втрачають функції свідчення християнського одкровення, перетворюються на ухва-
лення гідності й богорівності людини [7, 98-100]. У цих процесах семантичній невизначеності як складовій 
багатьох ренесансних творів, відзначених прихованим символізмом, належало певне важливе місце.  

Теоретична рефлексія проблеми образотворчого тропосу в естетичній думці як необхідну пе-
редумову передбачає усвідомлення мовних аспектів мистецтва. Баткін показав, як складно й поступо-
во відбувалось у Високому Відродженні усвідомлення значення конкретної індивідуальності майстра 
для стильової визначеності його творчості [3, 294]. Актуалізація мовних аспектів образотворчості від-
бувається в естетичних теоріях дещо пізніше завдяки маньєризму. Сутність складних і суперечливих 
художньо-естетичних шукань доби маньєризму Панофський вбачав у руйнації рівноваги між суб’єктом 
та об’єктом, властивої для ренесансної доби. Прагнення нового обґрунтування художньої творчості 
знов висуває потребу у метафізичному виправданні цінності й значення краси. Маньєристична теорія 
прекрасного живилась ідеями неоплатонізму й відновлювала вчення про первообразність краси, що 
створювало передумови до образотворчого іносказання.  

Теорія мистецтва маньєризму набула опрацювання в естетичних трактатах Джованні Паоло 
Ломаццо ("Трактат про мистецтво живопису", 1584; "Ідея храму живопису", 1590) та Франческо Цуккарі 
("Ідея живописців, скульпторів, архитекторів", 1607). Комплекс естетичних ідей маньєризму містять 
також трактати Віченцо Данті, Карло Рідольфі, Арменіні, Джорджо Вазарі й багатьох інших теоретиків. 
Позицію естетичної думки маньєризму щодо проблематики образотворчого тропосу допомагає вияви-
ти огляд, наданий Е. Панофським [8]. 

Визначення краси, яке пропонує Ломаццо у трактаті "Ідея храму живопису", майже дослівно 
повторює коментар М. Фічино на "Бенкет" Платона. За Ломаццо, "краса сяє в єдиному Лику Божому в 
трьох люстерках..., в Янголі, у Душі й у Тілі, у першому, найближчому – найяскравіше, у другому як 
віддаленому, не так яскраво, у третьому, найвіддаленішому дуже тьмяно" [8, 212]. Висновки, які роби-
лись з цього вчення, цілком зрозумілі: видимий світ знов починає витлумачуватись як аналогія й поді-
бність невидимих духовних змістів. "…ніколи ще емблематика та алегоризм не розквітали так, як 
тепер"... [8, 89]. Емблематичність мислення мала тисячолітні витоки в античній риториці й у символізмі 
християнського середньовіччя, проте не випадково, що саме внаслідок естетично-художніх настанов 
маньєризму емблема у ХУІ столітті набуває статусу самостійного жанру мистецтва. 

За Ломаццо, краса, подібно до світла, через яке ми її сприймаємо, є безтілесною за своєю 
природою й може бути пізнана й відтворена митцем лише на основі внутрішнього духовного образу, 
який є "печаткою" вічних божественних праформ – formula idearum [8, 87]. У трактаті Ф. Цуккарі йдеть-
ся про "внутрішній Рисунок" (Disegno interno) як певне уявлення (concetto), "створене у нашому розумі 
для того, аби можна було пізнати деяку річ й діяти назовні відповідно до її осягнення" [8, 174]. Цуккарі 
називає внутрішній Рисунок "іскрою Божою, що палає в нас" [8, 175]. Можна було б вбачати у таких 
уявленнях звичайне відтворення антично-християнського неоплатонізму, проте є в них і дещо зовсім 
нове. Відповідно до неоплатонізму чуттєва краса тлумачиться, зокрема, В. Данті, як видиме виражен-
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ня блага, в той час як негативний феномен потворного у природних тілах пояснюється "спротивом ма-
терії", і, як зазначав К. Рідольфі, "завдання й гідність одного лише живопису – привести їх до того пер-
винного стану, в якому вони були створені вічним Творцем і, наділивши їх божественою грацією, 
надати їм міру досконалості й краси" [8, 185]. Думки про те, що художник власним зусиллям має здійс-
нити таке завдання, що "мистецтво перевищує природу", знаходимо у Данті, у Арменіні [8, 85, 169]. 

Отже, естетична теорія маньєризму, крокуючі від ідей неоплатонізму, вперше пропонувала нетради-
ційні висновки, акцентуючи на особистості художника, готуючи певні підстави до формування для уявлень 
про художній геній. На межі ХVІ-ХVІІ століть торує собі дорогу нове концептуалістичне розуміння мистецтва, 
що супроводжувалось переглядом ренесансної концепції наслідування природі. Зазначені ідеї мали відпові-
дник у експериментах з художньою формою, якими відзначена творчість Л. Лотто, Парміджаніно, Понтормо й 
багатьох інших митців, які втілювали у своїх творах те, що теоретично обґрунтовувалось естетичною думкою 
маньєризму – пластичний ідеал змійовидної figura serpentinata, надмірно витончені пропорції фігур, наголо-
шування предметно-просторового руху як засобу художньої виразності. Митці стверджували своє власне 
внутрішнє бачення ("внутрішній Рисунок"), здійснюючи "одивнення" ренесансного художнього канону [3, 206].  

Загальним знаменником усіх художніх експериментів маньєристів був пошук своєї індивідуальної 
особливої художньої "манери". Нове концептуалістичне розуміння мистецтва створювало передумови про-
будження у найближчому майбутньому теоретичної уваги до питань художньої мови образотворчості. Лише 
у такому ідейному контексті в естетичній думці барокової доби на часі постане теоретична рефлексія образо-
творчого тропосу. Ідеї теоретиків маньєризму формували для цього необхідні підстави. 
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Вячеславова Е. А. Проблема скрытого символизма как специфической формы тропоса в изобра-

зительном искусстве в контексте эстетической мысли Ренессанса и маньеризма 
В статье показана роль риторических концептов в ренессансном обосновании места изобразительного 

искусства в семье "свободных искусств". Выявлены различия между неоплатонической эстетикой и теорией ис-
кусств ХV-ХVІ вв. в отношении к феномену иносказания в изобразительном искусстве. Осуществлена эксплика-
ция связи между обоснованием "нон финито" в теоретических трактатах Леонардо да Винчи и проблематикой 
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скрытого символизма. Маньеристическая теория красоты рассматривается как теоретическое обоснование тро-
поса в изобразительном искусстве и необходимое звено в формировании предпосылок к эстетической рефлек-
сии вопросов художественного языка искусства. 

Ключевые слова: семиотическая автономия изображения, скрытый символизм, семантическая неопре-
деленность, варьета, остранение, "завеса", "внутренний рисунок", тропос.  

 
Vyacheslavova E. The problem of hidden symbolism as a specific form of tropos in fine arts in the 

context of aesthetic thought of the Renaissance and Mannerism 
The article shows the role of rhetorical concepts in the Renaissance Fine Art justification place in the family of 

"Liberal Arts". The treatise of Leon Battista Alberti, "Three books on painting" is considered, in which the artist uses a 
theoretical category of classical rhetoric to define creativity of the artist. The differences between the aesthetics of the 
Florentine Platonism and theory of art of 15-16th century are revealed in relation to the phenomenon of allegory in the 
visual arts . The author emphasizes the philosophy of neo-Platonism as an influential factor in the formation of the phe-
nomenon of artistic renaissance in general, and in particular fine tropos, but asks the question : what is meant for the 
renaissance artist "to be Platonist", or is it possible to identify the theoretical and speculative system of artistic practice ? 
It is justified rather ideological, structural and methodological than substantive significance of Neo-Platonism for the art of 
the Renaissance, its importance as a model for understanding the world, God and man. Creating and making out renais-
sance myth of the man, philosophical and aesthetic thought of neoplatonism actively developed the scope of artistic alle-
gory, but it was not interested in the problems of fine art. At the same time, the extensive use of the symbol, allegory and 
metaphor in art practice, the artists – theorists of the Renaissance do not expose them to the reflection in the practical 
theory of art, which is oriented on imitation of nature. Alberti's treatise "On Paintin" refers to the demystification of Pla-
tonic metaphor of the "screening ", is an expression of the structure of allegory. 

The article shows that the specific form of the Renaissance Fine tropos (" hidden symbolism ") has not been the 
subject of attention of the Renaissance aesthetic thought. The explication is performed between justification non "Finito" 
in the theoretical treatises of Leonardo da Vinci and the problems of hidden symbolism. It is revealed the importance of 
the Renaissance aesthetic category of "Variety" (diversity) for understanding the phenomenon of allegory in the visual 
arts of the Renaissance, in which mimesis and creative constructing are identified , so that the mythology is in the form of 
imitation. The famous text by Leonardo da Vinci about the stains on the wall" is not analyzed in the context of the doc-
trine of artistic fantasy and imagination , but on the " language " level , as a result, a semantic ambiguity appears as a 
source of estrangement . The relation of "non Finito " with the erosion of the canonical iconography is detected , allowing 
the archetypal form to find another meaning , which is the mechanism of latent symbolism. It is proved that desemantiza-
tion of iconographic canon as a way of forming a semiotic autonomy image was on the " language" level one aspect of 
the Renaissance processes in the visual arts. 

Manneristic theory of beauty is regarded as the theoretical basis for tropos in art and necessary element in the 
forming of the prerequisites for aesthetic reflection of questions of artistic visual language; for the theory of allegory in art. 

Key words: semiotic autonomy of the image, hidden symbolism, the semantic ambiguity, variety, estrangement , 
"veil", "inner figur", tropos. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСТВА У ДОБУ ПОСТМОДЕРНУ: 

НА МАТЕРІАЛАХ КАТОЛИЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 
У статті висвітлено позицію сучасних католицьких мислителів, які відстоюють традиційні 

цінності і полемізують з постмодерністами. Показано, що основна увага християнських філософів, 
богословів сфокусована на критиці постмодерністської деконструкції суб’єкта, релятивізації уні-
версальних смислів і цінностей та скасуванні метанаративів. Обґрунтовано, що позиція постмо-
дернізму призводить до морального релятивізму й унеможливлює не лише традиційну релігію, а й 
сучасну "світську релігію" прав людини.  

Ключеві слова: суб’єкт, метанаратив, універсальні цінності, права людини, екзистенціаль-
ний досвід. 

 
У чому полягає небезпека релятивізму в системі моральних цінностей та зведення загально-

людських світоглядних принципів до статусу симулякрів? Яка загроза існує для існування секулярного 
суспільства, в якому, як писав видатний католицький богослов Г. Бальтазар, "жодна здравомисляча 
людина вже не молиться" [2, 4]? Чи може це мати негативний вплив не лише для внутрішнього духов-
ного світу людини, а й для громадського життя, служіння суспільству, співпраці чи елементарному 
взаєморозумінню з іншими? Всі ці питання окреслюють проблемне поле нашої статті.  

Мета статті – проаналізувати полеміку християнських філософів з сучасними філософським 
течіями щодо сутності людини і окреслити перспективи існування християнства в добу постмодерну.  

У своїй статті ми будемо спиратися на працю "Бог постмодерністів" сучасного католицького 
філософа і теолога Юзефа Жицінського, який є представником люблінської філософської школи. 
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Також будуть використані праці Волтера Девіса ("Внутрішня духовна сутність та існування. Суб’єктивність 
у Гегеля, Маркса та Фрейда"), Грегема Варда ("Довідник по теологічній думці в кібер-просторі"), Роуе-
на Уільямса ("Про християнську теологію"), папи римського Іоанна Павла ІІ ("Пам'ять та ідентичність"). 
Допоміжною літературою є праці С.С. Аверинцева і Р. Гвардіні.  

Передусім слід зазначити, що для філософії пост-сучасної доби і особливо для постмодерніст-
ського підходу до розгляду проблеми людини характерним є твердження про те, що "ми всі обмануті 
традиційним уявленням про людину, поділом на внутрішнє і зовнішнє" [6, 191]. Постмодерністи підда-
ють критиці положення вічної філософії, згідно з яким існує істинне внутрішнє "я", приховане під зов-
нішніми пластами, яке має бути знайдене чи звільнене. Поняття "суб’єкт", "я", "смисл", "цінність", 
"істина", на думку постмодерністів, потрібно деконструювати як пережитки метафізичного світогляду. 
В результаті людина як цінність зникає, розчиняється. Більше не існує ані ієрархії цінностей, ані кри-
терію реальності. Ось власне в цій площині й проходить полеміка християнства з постмодернізмом.  

Наведемо думку дослідника Волтера Девіса (Walter A. Davis), що є вельми характерною для 
постмодерністської філософії. В праці "Внутрішня духовна сутність та існування. Суб’єктивність у Ге-
геля, Маркса та Фрейда" вчений зазначає: "Суб’єкт володіє лише однією глибиною – тією, що створю-
ється ним самим. Жодна апріорна особистість не чекає нас. Наше "я" – не земне ядро, до якого можна 
дістатися, знявши верхні шари, а цілісність, яку потрібно будувати і за яку потрібно боротися" [11, 105]. 
Якщо брати сучасну християнську філософію, то вона наголошує на тому, що в основу аналізу моралі 
людини, її культури має бути покладений аналіз поняття суб’єкта. Тут неотомізм радикально пориває з 
постмодернізмом. Відомий християнський філософ і богослов архієпископ Кентерберійський Роуен 
Вільямс пояснює, що постмодерністи абсолютизували процес становлення людського Я в часі, відки-
нувши те, що Я є водночас трансцендентальним. Якщо в рамках постмодернізму не існує якоїсь ідеа-
льної самості, то відтак не існує й ідеалу особистості, до якого ми могли б прагнути протягом свого 
життя. Якщо ця теза є істинною, тоді вона унеможливлює постановку питання про універсальний 
смисл буття людини. В ситуації постмодерну ніхто не може дати стовідсоткову гарантію, що саме він 
знає, як слід жити, яка мета в житті є більш правильною. Це буде розцінено як нав’язування, примус. 
Так сталося не лише тому, що в "постмодерністській свідомості уявлення про "правильне" і "правило" 
відсутні, а самі ці слова асоціюються з тоталітарним обмеженням прав і свобод" [6, 309]. Причина є 
глибшою. Адже у філософії постмодернізму зникає сама людина як суб’єкт. Вона починає розглядатися як 
безособовий потік існування, думок, бажань без смислового центру, без ієрархічної структури, яку гаранту-
вало б "я". Відтак, смислів життя може бути безліч, але оскільки жодний з них не має якоїсь трансцендентної 
(над-емпіричної) опори, то ці смисли, або набір життєвих стратегій, не можуть бути істинними. Відсутність 
істини в постмодерністському дискурсі унеможливлює постановку питання про істинний сенс життя. На 
думку Ю. Жицінського, загальною тенденцією сьогодні є підміна метанаративу "смисл життя" т.зв. "малими 
наративами" (Ф. Ліотар), наприклад, питаннями про стиль життя, моду, статус.  

На думку сучасного польського філософа Юзефа Жицінського, відомого католицького критика 
постмодернізму, культурні зрушення 1968 року на Заході, що знаменувалися появою постмодернізму, 
були зумовлені суспільним радикалізмом та відвертим антиінтелектуалізмом. Відраза покоління 1968 
року до класичної інтелектуальної традиції супроводжувалась небажанням інтелектуальних середо-
вищ згадувати про надбання класичної філософії, зокрема томізму й схоластики. Інший католицький 
дослідник Романо Гвардіні зазначає, що позитивістські спроби виправити історію філософії, переписа-
вши її таким чином, що доба християнської філософії отримала назву епохою "темних віків", де пану-
вали духовне рабство, мракобісся, догматизм, антигуманізм тощо, також "призвели до викривлення 
антропології" [3]. Ще до появи постмодернізму, французькі структуралісти та постструктуралісти дове-
ли до крайності тезу про залежність нашого "я" від суспільних, мовних чи культурних структур. Ці стру-
ктури, на їхню думку, мають настільки великий вплив на нашу поведінку, рішення, судження, що 
картезіянське "сogito ergo sum", або "мислю, отже існую", уступає місце популярнішому "cogito ubi 
sum", або "мислю, коли існую". Структуралісти намагалися довести, що наші думки зумовлені зовніш-
німи чинниками настільки, що cogito постає як вияв певної мовної домовленості. Найвідповіднішим 
вираженням цієї аксіоми є безособове формулювання: мислиться, думається, "one thinks", що визна-
чає той безособовий потік свідомості, в якому виникають конкретні судження, відчуття та прагнення. 
Мішель Фуко підсумував цю думку радикальною тезою про те, що людська суб'єктність розчиняється в 
мові. Отже, в структуралістській, а згодом і в постмодерністській школах людину не можна вважати 
незалежним суб'єктом власних думок та суджень, оскільки в її висловлюваннях головну роль відігра-
ють набори мовних структур, які є первинними стосовно її суджень. Всупереч ідеологам постмодерні-
зму християнські філософи, особливо Кароль Войтила, обстоюють принцип суб’єктності. Тільки якщо 
особа усвідомлює, що саме вона є причиною власних дій і несе за них відповідальність, можна гово-
рити про автентичний смисл життя цієї особи (притаманний лише їй).  

Структуралістський тезис про "смерть суб’єкта" викликав критику в католицьких інтелектуальних 
колах. Із запропонованої постмодерної перспективи людське життя постає як "своєрідна літературна фор-
ма, що може бути проінтерпретована у безліч способів" [4, 100], – зазначає католицький філософ Ю. Жи-
цінський. Водночас він наголошує, що мистецтво жити у світі, де зник людський суб'єкт і затерта межа між 
дійсністю та фікцією, заплутується у глибоких невідповідностях. Йозеф Ратцингер вважає, що деконструк-
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тивістська відмова від класичної раціональності, а також від вимоги обов'язкового обґрунтування нових 
філософських тверджень дедуктивним шляхом, що були особливо характерні для схоластики, призводить 
зрештою до автодеструкції. Деконструкція людського суб'єкта, а водночас і класичного поняття раціональ-
ності і логосу, є сприятливими для втечі в антиінтелектуалізм та нігілізм. 

Драматизм людського існування в добу постмодерну – це анонімність людських взаємин, що 
формує психіку істот-самітників у найширшому значенні – без біографії, без індивідуальних особливо-
стей, подібних до героя повісти Роберта Музіля "Людина без властивостей". У літературних конструк-
ціях цей герой інколи може переживати певні прагнення, проте взагалі, у "морі змінних якостей", він не 
відчуває свого суб'єктного "я". Лише "абсолютне Ти" могло б надати герою роману "Людина без влас-
тивостей" автентичний смисл та велич. Але, зважаючи на типову іронічність та скепсис в житті пост-
модерніста, який "перестав боротися з Богом, бо перестав сприймати Його всерйоз" [1, 218], така 
перспектива є проблемною.  

Рене Веллек зазначає, що небезпечним знаком нашого часу є поєднання глобалізму з реляти-
візмом. Паралельно з перетворенням світу на "всесвітнє село" (global village), де швидка передача 
інформації творить новий тип зв'язків, невідомий попереднім поколінням, роль універсальних об'єдну-
вальних чинників відіграють рекламні гасла чи телесеріали, звернені до пересічного споживача. Оче-
видним є брак універсальних людських цінностей, які виражали б чи гідність людської особи, чи 
відстоювали бодай якусь версію гуманізму, пов'язану з великою традицією минулого. За таких обста-
вин немає вагомих підстав боронити права людини, її твори та вчинки. Моральний релятивізм у цій 
перспективі постає як єдино виправдана філософія. 

Яку ж перспективу нам пропонує постмодернізм? Він відмовляється від метафізичних констру-
ктів, а це означає, що моральні критерії оцінки нашої поведінки вже не існують. Культивуючи сучасні 
підходи до розгляду людини, відомий філософ Річард Рорті однозначно відкинув поняття людської 
природи як метафізичний релікт. Він, зокрема, пише: "Не думаю, щоб існувало щось таке, як людська 
природа. Вважаю, що людські істоти самі творять себе за посередництвом мови, тобто окультурюють-
ся і приймають набір суспільних практик, вкладаючи в це спосіб мовлення" [8, 23]. Як зазначає з цього 
приводу сучасний дослідник неотомізму о. Єжи Шимік "за півстоліття після формулювання цієї тези 
можна хіба що сподіватися на те, що антропологічні дискусії, дуже потрібні в контексті сучасних експе-
риментів з клонуванням, підуть в інакшому напрямі, ніж це прогнозує радикальний прагматизм Рорті" 
[10, 36]. Відкидаючи поняття людини, особистості, стає неможливим говорити й про ідеал людини, но-
рму людяності й нелюдяності (звірячості), шляхетності і підступності. Але запитаймо себе: якщо б ви-
никла необхідність проводити Нюрнберзький процес у наші дні, чи існували би будь-які критерії, 
підстави, норми для оцінки певних дій, що порушують людську гідність?  

Останнім предметом бурхливих дискусій між неотомістами та постмодерністами стали конкре-
тні пропозиції з боку біоетики австралійського філософа Пітера Сінгера (Piter Singer). П. Сінґер відо-
мий в наукових колах як радикальний представник Руху визволення тварин. Якщо більшість 
симпатиків Руху прагне до зрівняння прав тварин із правами людини, то Сінґер пропонує звести права 
людини до рівня прислуги для тварин, зокрема, для шимпанзе. В найбільш відомій праці "Переосмис-
лючи життя та смерть. Занепад нашої традиційної етики" [9, 167], він не лише обґрунтовував штучне 
переривання вагітності в жінок, а й тим, що виправдовував убивство немовлят на першому році життя. 
Свою позицію вчений аргументував тим, що і вбивство шимпанзе не карається законом, а дитина до 
року, на його думку, зовсім не відрізняється від мавпи. У своїй радикальній антропології П. Сінгер від-
кидає і концепцію гідності людської особи, і віру в безсмертність людської душі. В цьому подвійному 
відкиданні є певна логіка, адже як писав Іоанн Павло ІІ "поняття гідності і безсмертя завжди йдуть у 
парі" [5, 120]. Якщо людина відкидає ідею створення людини "за образом і подобою" Бога, якщо вона 
не бачить за емпіричною конкретикою лик Творця, а відтак і можливості нескінченної самореалізації та 
вдосконалення людини у вічності безсмертя, вона позбавляє себе гідності. Якщо відкинути Абсолют з 
етичної системи, то метафізичне поняття гідності особи залишається нічим не підкріпленим, а відтак, 
стає непотрібним. Тоді філософія може займатися лише емпіричним виявом людини. Якщо поверну-
тися до теорії П. Сінгера, такою емпіричною конкретикою в житті людини є рівень її розумового розви-
тку. Розумовий же розвиток кількамісячної дитини майже не відрізняється від розумового розвитку 
шимпанзе. П. Сінгер виводить свою філософію вільного вибору, допускаючи можливість вбивання ма-
лих дітей і шимпанзе на основі прирівнювання їхнього інтелекту. Право вибору, на думку вченого, має 
належати батькам. Якщо батьки дійдуть висновку, що дитина страждатиме через вроджену ваду сер-
ця, від їхнього рішення залежатиме, чи дозволять вони дитині жити далі, чи оберуть евтаназію. Про-
позиції П. Сінгера викликали бурхливу реакцію в академічних і публіцистичних колах католицької 
громадськості. Про них згадують у дискусіях довкола евтаназії та опіки над розумово неповноправни-
ми. Критики з неотомістського філософського табору звертають увагу, що "Сінгерова етика якості жит-
тя перегукується з нацистськими пропозиціями євгеніки, … оскільки може призвести до різноманітних 
варіантів нігілізму, і загалом містить у собі загрозу нігілістичного тоталітаризму" [10, 15]. 

Відкидання універсальних цінностей, критика великих наративів, декларація смерті суб'єкта 
витворюють перспективу, в якій постмодерністська іронія та релятивізм мають окреслювати горизонт 
інтелектуальних зацікавлень людського роду. На думку П. Ярожинського, способом протиставлення 
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цій непривабливій перспективі є звернення до історичного коріння тих культурних постав, які є особ-
ливо важливими у творенні європейської традиції. З цією оцінкою солідарний й К. Войтила, який за-
значав: "Якщо безжально відкинути всі цінності, фундаментальні для людини як animal rationale, то 
найбільше, чого може сягнути альтернативна антропологія, буде розуміння людини як homo ludens" [5, 
12]. Отже, сьогодні на "інтелектуальному ринку" небезпечними є ті пропозиції, які підносять "нестерпну 
легкість буття" до рангу альтернативи тим традиційним цінностям, на яких закладалися фундаменти 
європейської культури.  

Лише екзистенційний досвід священного може бути "протиотрутою" секуляризації і пов’язаних 
із нею відчуття беззмістовності, несправжності людського буття. У цьому контексті постає питання про 
перспективи віри. Наведемо оригінальний погляд сучасного католицького богослова Грагема Варда 
(Graham Ward) на екзистенційну ситуацію постмодерної людини, яка прагне віднайти сенс свого існу-
вання, пізнати істину. В книзі "Довідник по теологічній думці в кіберпросторі. Постмодерний бог" Г. 
Вард пише: "Тернистим шляхом сьогодні є практика віри. Ми рухаємось по ньому вперед лише завдя-
ки благодаті… Ми маємо перебувати в любові, терпеливо чекаючи, безупинно вдивляючись, вперто 
шукаючи видимих слідів невидимого, тілесних виявів того, що божественне, аби дійти до сповнення 
одвічного Слова" [7, 92]. Отже саме в цих пошуках прихованого Бога, на думку Варда, і полягає смисл 
життя людини в добу постмодерну. Сучасного віруючого, який шукає сенс у беззмістовному нагрома-
дженні обставин, Г. Вард порівнює з Авраамом. Така людина має, подібно до патріарха віри, "піти, не 
знаючи, куди йде" (Євр. 11:8). Віра і сенс в сучасному світі є можливими завдяки тому, що існують ще 
досі люди, які зуміли стати "свідками кенози Бога, вкритого в серці людських невдач і абсурдів, прису-
тнього в світі, що пізнав досвід історичних зламів та перемін". Слово "кеноза" або "кенозис" з грецької 
мови перекладається як "зменшення", "згортання", "смирення" і використовується в християнській фі-
лософсько-богословській традиції для позначення події боговтілення, коли Бог зменшив себе, ставши 
людиною. Жити вірою Авраама, жити осмислено і усвідомлено, в культурному контексті постмодерну 
– це вміти спокійно "згорнути шатро" і вирушити в невідоме, не піддаючись на почуття самотності і 
тривоги. Ось як це описує пише Г. Вард: "Треба нам полюбити Бога більше за логіку переконливих 
умовиводів, більше за всі шановані авторитети, до яких ми любимо звертатися у найскрутніші хвили-
ни. Треба визнати тимчасовість та ненадійність тривких земних засобів, щоб найяскравіше об’явився 
нам своєю могутністю Божий Абсолют і наповнив наше життя смислом" [7, 56]. Вард зазначає, що на 
тлі постмодерного плюралізму сьогодні людині як ніколи потрібно відчуття ідентичності. Таке відчуття 
може бути породжене шляхом постійного повернення до завдань, які ставить перед людьми Христос. 
"Без постійного стосунку до Христа неможливо збагнути правди про людину, її правдиву ціль в життє-
вих блуканнях" [7, 57]. Отже, на думку католицького мислителя, розв’язання основних світоглядних 
проблем у добу постмодерну треба шукати на терені антропології, яка бере до уваги органічну екзис-
тенційну спрямованість особи до Бога. У ситуації, коли всі традиційні схоластичні доведення існування 
Бога вже не є переконливими, основним аргументом віруючої людини у діалозі з невіруючим може 
бути екзистенційний досвід. На думку сучасного католицького вченого о. Єжи Шиміка, фундаменталь-
ну істину християнської епістемології та етики виражає формула євангельського блаженства – "Бла-
женні чисті серцем, бо вони Бога побачать" (Мт., 5:8). В роботі з яскравою назвою "Теологія в країні 
пепсі-коли" о. Шимік зазначає: "Є в оцій чистоті серця відчуття крихкості нашого буття і усвідомлення 
недосконалості будь-яких мовних засобів у ставленні до Бога. Є в ній автентика, коли ширше вислов-
люємо наше почуття життєвого болю і драматизму. Зрештою, є покора, яка надихає до споглядальної 
відкритості на дійсність Бога, що зачаровує безмежним багатством та відбирає нашу увагу від самих 
себе" [10, 71]. Отже, на думку Шиміка, Бог з’являється на тлі нашого зачарування святістю і пережи-
ванням прекрасного, в людській доброті та милосерді.  

Щодо культури, в якій немає місця божественній присутності, то вона, на думку неотомістів, по-
перше, не здатна жити довго, а по-друге, ніколи не існує в чистому вигляді. Тобто не існує "стерильно" 
атеїстичної культури. Може існувати культура, де відбувається нищення гуманістичного світу ціннос-
тей і смислу, місце якого найчастіше заповнює епатажна порожнеча або політична коректність. Але 
сумнів у існуванні абсолютних загальнолюдських цінностей рано чи пізно призводить до творення 
"штучних квазі-абсолютів" (М. Шелер). Ними можуть бути племінні зв'язки, расові чинники, товарисько-
політичні згромадження чи навіть симпатії до спортивних клубів (етика футбольних фанатів). Останнє, 
на думку Ю. Жицінського, є наслідком більш загального механізму – відчайдушних спроб заповнити 
агресією порожнечу. Порожнє місце, що залишається після детронізації абсолютів, найлегше заповни-
ти вартостями, що мають пригодницький та обмежений характер. Культ божків, властивий давнім на-
родам, з'являється сьогодні як культурний виклик епохи, що проголосила смерть Бога, людини і 
смислу. У нових формах племінної ментальності діють нові фетиші, присутність яких уже не дозволяє 
окреслювати людину гордим іменем animal rationale. Політеїзм повертається у світ, з якого зникли аб-
солюти, у вигляді престижу, статусу, бренду, культу тощо.  

Підводячи підсумки, потрібно підкреслити, що вищесказане не означає, що в добу постмодерну не 
може існувати справжньої релігійності. Просто в нинішній ситуації вона представлена не однією, а багать-
ма "конкуруючими пропозиціями на духовному ринку" (Ю. Жицінський). У ситуації такого плюралізму треба 
уважно і з порозумінням підходити до того, що, як пише Іоанн Павло ІІ, "у майбутньому домінантну роль 
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можуть відігравати ті інтелектуальні середовища, для яких доробок великих творців європейської культури 
не матиме жодної вартості. Християни не можуть наперед відкидати можливості діалогу з ними. Коли апо-
столи ступили на європейський континент, вони не намагались накидати культурну спадщину юдаїзму, бо 
вміли розрізняти поміж своїм та близьким і тим, що універсальне та істинне" [5, 83]. Саме універсалізм, на 
думку понтифіка, й здатен забезпечити християнству потужний голос у мультикультурній поліфонії, який не 
зможуть заглушити сучасні духовні та псевдо-духовні практики. Папа також пише й про те, що християнст-
во завдяки універсалізму здатне конституювати справжній автентичний сенс життя особистості, замість 
того, щоб пропонувати якісь "духовні сурогати на кшталт Нью-Ейдж" [5, 87]. 

 
Література 

 
1. Аверинцев С. Софія-Логос. Словник / С. Аверинцев. – К.: Дух і Літера, 2004. – 640 с. 
2. Бальтазар Г. Верую. Кто такой христианин? / Г. Бальтазар; [пер. c нем. Хулап В.]. – М.: Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2009. – 207 с.  
3. Гвардини Р. Конец нового времени/ Р. Гвардини; [пер. с нем. Бородай Т.Ю.]. – 1993. – Інтернет-

ресурс. Режим доступа: http://www.krotov.info/history/19/1890_10_2/1885guar.htm. 
4. Жицінські Юзеф. Бог постмодерністів / Юзеф Жицінські; [пер. з польської Величко А.]. – Л.: Вид. УКУ, 

2003. – 270 с. 
5. Иоанн Павел ІІ. Память и идентичность / Иоанн Павел ІІ. – М.: Изд-во францисканцев, 2007. – 252 с.  
6. Уильямс Роуен. О христианском богословии / Роуен Уильямс. – М.: Библейско-богословский инсти-

тут Св. апостола Андрея, 2004. – 320 с. 
7. Introduction or a quide to theological thinking in cyberspace // The postmodern God. A theological reader / 

Ed. By Graham Ward. – Oxford, 1997. – 405 p. 
8. Rorti Richard. Objectivity, relativism, and truth / Rorti Richard. – Cambridge, 1991. – 280 p. 
9. Singer Piter. Re-thinking life and death: the collapse of our traditional ethics / Singer Piter. – N.Y., 1994. – 180 p. 
10. Szymik Jerzy. Teologia w krainie pepsi-coli / Szymik Jerzy. – Krakow, 1998. – 140 p. 
11. Walter A. Davis Inwardness and existence. Subjectivity in/and Hegel, Marx and Freud / Walter A. – 

University of Wisconsin Press, 1989. – 262 p. 
 

References 
 
1. Averintsev S. SofIya-Logos. Slovnik / S. Averintsev. – K.: Duh I LItera, 2004. – 640 s. 
2. Baltazar G. Veruyu. Kto takoy hristianin? / G. Baltazar; [per. c nem. Hulap V.]. – M.: Bibleysko-bogoslovskiy 

institut sv. apostola Andreya, 2009. – 207 s. 
3. Gvardini R. Konets novogo vremeni/ R. Gvardini; [per. s nem. Boroday T.Yu.]. – 1993. – Internet-resurs. 

Rezhim dostupa: http://www.krotov.info/history/19/1890_10_2/1885guar.htm. 
4. Zhytsinski Yuzef. Boh postmodernistiv / Yuzef Zhytsinski; [per. z polskoi Velychko A.]. – L.: Vyd. UKU, 2003. – 270 s. 
5. Ioann Pavel II. Pamyat i identichnost / Ioann Pavel II. – M., Izd-vo frantsiskantsev, 2007. – 252 s. 
6. Uilyams Rouen. O hristianskom bogoslovii / Rouen Uilyams. – M.: Bibleysko-bogoslovskiy institut sv. 

apostola Andreya, 2004. – 320 s. 
7. Introduction or a quide to theological thinking in cyberspace // The postmodern God. A theological reader / 

Ed. By Graham Ward. – Oxford, 1997. – 405 p. 
8. Rorti Richard. Objectivity, relativism, and truth / Rorti Richard. – Cambridge, 1991. – 280 p. 
9. Singer Piter. Re-thinking life and death: the collapse of our traditional ethics / Singer Piter. – N.Y., 1994. – 180 p. 
10. Szymik Jerzy. Teologia w krainie pepsi-coli / Szymik Jerzy. – Krakow, 1998. – 140 p. 
11. Walter A. Davis Inwardness and existence. Subjectivity in/and Hegel, Marx and Freud / Walter A. – 

University of Wisconsin Press, 1989. – 262 p. 
 
Кравченко В. Н. Перспективы развития христианства в эпоху постмодерна: на материалах като-

лической философии 
В статье освещено позицию современных католических мыслителей, которые отстаивают традиционные 

ценности и полемизируют с постмодернистами. Показано, что основное внимание христианских философов, бо-
гословов сфокусировано на критике постмодернистской деконструкции субъекта, релятивизации универсальных 
смыслов и ценностей, а также преодолении метанарративов. Обосновано, что позиция постмодернизма приво-
дит к моральному релятивизму и исключает не только традиционную религию, но и современную "светскую рели-
гию" прав человека.  

Ключевые слова: субъект, метанарратив, универсальные ценности, права человека, экзистенциальный опыт.  
 
Kravchenko V. The future develoment of Christianity in the postmodern epoch: based on the catholic 

philosophy 
The position of modern catholic thinkers that protect traditional values and argue with postmodernists is 

revealed in the article. It is shown that the main attention of Christian philosophers and theologians is focused on the 
critics of postmodern deconstruction of the subject, relative values and senses and denial of grand narratives. It is 
demonstrated that postmodernism leads to moral relativism and makes unable not only traditional religion, but also a 
"secular religion" of human rights. Postmodernists criticize the "philosophia perrenis" thesis about the existence of inner 
self, hided from our sense organs. This inner self must be revealed and set free. According to postmodernism, such 
notions as subject, I, sense, universal value, absolute truth and others must be deconstructed as the atavism of 
metaphysical worldview. Postmodernists regard the process of self-forming to be absolute. The man himself as the 
subject is treated as impersonal stream of consciousness, mental continuum of thoughts, wishes, demands, and libido 
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energies without semantic centre, hierarchy, the true or false interpretation. Instead of this the new image of chaotic 
rhizome is suggested. Rhizome has neither beginning, nor end, neither centre nor periphery. Postmodernists also reject 
the existence of a priori pure "I", the soul, the spirit as the immortal entity, the essence of the man. If there is no ideal 
selfness, then there is no the ideal of person, a moral and spiritual orienteer for achieving in one’s life. So if this thesis is 
true, then it is hard to speak about universal sense of life for mankind. In the postmodern situation no one knows what 
the true and proper way of life is. No one can be convinced that something is the only true value, norm or task in life. The 
one who knows (or pretends that he knows) would be regarded as the totalitarian manipulator, forcing others to accept 
his point of view and encroaching on the freedom. Even the words right, wrong, should are associated with the 
discrimination and limitation of the rights and freedoms. No life strategy can be true as there is no concept of truth in 
postmodern epoch. Everything is true, nothing is true. Every alternative is possible. And even some laws of logic (for 
example, law of excluded middle) formulated by Aristotle can be broken. According to catholic thinkers the main 
tendency today is the replacement of grand narrative "the sense of life" by the small narrative such as for example 
lifestyle, status, fashion. The contemporary man are interested more in "how to do something" than "what for", "is there 
any sense?". As the result the man as the subject is being vanished in some impersonal structures such as language, 
economics, sexuality, unconsciousness etc. These ideas also can menace not only the traditional religion such as 
Christianity, but also the conception of human rights and democracy.  

The conception of dignity of man is deeply connected with the religious faith in the immortal soul. So the 
rejection of spiritual immortality leads to rejection of man’s dignity. Both dignity and immortality are connected with the 
idea of transcendental God as the absolute super-person, ontological guarantee of sense, value, dignity, subjectivity and 
personhood. According to Christian dogma a man is created upon the image and likeness of God. So the moral task is to 
see behind the empirical face of neighbor the transcendental visage of God the creator and the possibility of eternal self-
realization and self-development in would-be life. If we reject this dimension, then we deny the dignity. If we say that 
"God is dead" then the metaphysical concept of the dignity is no more sustained and substantiated. Then we claim it 
useless and start to deal with the very empirical aspects of the man with all its disadvantages. Then we are helpless to 
establish some norm of humanity (humanness), nobleness, holiness, sinfulness. Then we can ask about the criteria, 
norms for estimating some events, facts. We conclude that nowadays in the epoch of postmodern the Nuremberg 
tribunal would be impossible to be hold. The verdict of tribunal about the crime against human now seems to be 
appealing to the grand narrative. If there is no human dignity, then there is no crime against this dignity.  

According to Graham Ward, the salvation of main worldview problem in the epoch of postmodern is based on 
specific anthropology that implies existential orientation and directivity toward God. When all scholastic arguments of 
God existence are not convincing, the only argument of religious man in his dialogue with atheist or agnostic is the 
existential experience. The Gospel’s commandment "Blessed are the poor for they shall inherit the earth" remains the 
fundamental ethical and epistemological truth of Christianity. So it gives hopes for the future prospects of Christianity 
despite of all theoretical conclusions that proclaim post-metaphysical and post-Christian era.  

Key words: subject, grand narrative, universal values, human rights, existentional experience  
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ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДИЗМУ 

 
У статті розглядається феномен авангардизму в контексті історико-філософського пері-

оду кінця ХІХ – початку ХХ ст. Наголошується, що український авангардизм є самобутнім феноме-
ном національної культури, що виник і розвивався в руслі європейської культури модернізму. 
Розкрито зміст поняття "авангардизм". Завдяки дослідженню праці І. С. Куликової "Філософія та 
мистецтво модернізму" доведено, що в естетичній свідомості формується нове світовідношення, 
менталітет епохи модернізму. Аналізується вплив посткласичної філософії від А. Шопенгауера та 
С. К’єркегора до Ф. Ніцше та А. Бергсона на становлення авангардизму. Зроблено висновок, що 
філософські пошуки теоретиків авангардизму сформували окремий культурний простір, який є 
відтворенням індивідуального неповторного світовідчуття, спробою взаємодії прогресивних ідей.  

Ключові слова: авангардизм, історія філософії, мистецтво, синтез, творчість. 
 
Філософський та естетичний вимір українського авангардизму досліджують А. Біла, В. Бичков, 

Л. Левчук, Н. Маньковська, І. Вернудіна та ін. Важливою для розуміння місця авангардизму в історико-
філософському процесі початку ХХ ст. є праця І. Куликова "Філософія та мистецтво модернізму". 
Г. Вервес розглядає український авангардизм крізь призму європейських маніфестів і програм. Актуа-
льність нашого дослідження полягає передусім у історико-філософському підході до інтерпретації од-
нієї із невід’ємних складових авангардизму – теоретичних текстів художників-практиків та критиків. 

Мета дослідження – з’ясувати історико-філософські витоки українського авангардизму. Для її 
досягнення сформульовано такі завдання дослідження: дослідити феномен авангардизму в контексті 
історико-філософського періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст.; виокремити історико-філософські течії по-
чатку ХХ ст., які мали вплив на становлення авангардизму. 
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Науково-технічна революція, яка розпочалась на зламі ХIХ-ХХ століть, виявила величезні пер-
спективи освоєння земної і космічної природи, але водночас і глобальні проблеми людства: екологіч-
ну, демографічну, економічну, енергетичну, проблему відвернення світової термоядерної війни тощо. 
ХХ ст. характеризується проникненням науки не тільки у виробництво, а й її зростаючим впливом на 
всі без винятку аспекти життя людини – аж до побуту. Прориви у галузі наукового пізнання у ХХ ст. 
настільки грандіозні, що наука стає дійовою економічною силою, важливим чинником суспільно-
політичного процесу, стратегічним ресурсом. Так, великі відкриття в галузі фізики (А. Ейнштейн, Н. 
Бор, Е. Резерфорд та інші) дали змогу отримувати і використовувати ядерну енергію. Ці зміни спону-
кали до нових пошуків у сфері мистецтва. Картина художнього життя XX ст. не порівнюється ні з одні-
єю з минулих епох за своєю різноманітністю і парадоксальністю. Виникає безліч нових жанрів: або 
завдяки новим технічним можливостям, або внаслідок іншого переломлення традиційних. Не можна 
знайти минулої стильової єдності, відмічається як традиціоналізм, так і нестримне новаторство. Над-
звичайно поширюється синтез мистецтв. Авангардизм був характерний для ХХ ст. не менш, ніж теорії 
Ейнштейна, Планка, політ у космос, створення атомної бомби. 

Початок ХХ ст. ознаменувався відкриттями у сфері науки, технологічними досягненнями, по-
ступовим становленням індустріального суспільства. Відсутність серйозних воєнних конфліктів у 
центральній Європі, давали надію переходу на новий рівень свідомості та відносин не лише в середи-
ні Європи, а й всього людства.  

На основі відносної стабільності в Європі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбувається роз-
квіт мистецтв в усіх напрямах – і в літературі, і в образотворчому мистецтві, і в музиці (постімпресіо-
нізм П. Сезанна та П. Гогена, символізм у поезії П. Верлена, А. Рембо, імажизм, поезія Г. Аполлінера 
та В. Маяковського, романи О. Уайльда, Т. Манна і Г. Гессе), а також виникнення такого нового виду 
мистецтва, як синематограф. 

З винаходом фонографа і радіо відбувається поступовий перехід мистецтва із замкнуто-
елітарного стану до широких мас. Нові можливості стимулювали пошуки художників до нових форм та 
естетичної спрямованості мистецтва. 

Новий горизонт наукової думки, розквіт культури та злагодженість загальноєвропейської ін-
фраструктури обнадіювали на всезагальне порозуміння людства, на перспективу уникнення крово-
пролитних війн. Але з розвитком капіталізму, техніки і транспорту світ пізнав безробіття і кризу 
перевиробництва, могутність монополій. Науково-технічний прогрес у першу чергу слугував воєнно-
виробничому комплексу. Створювались все більш руйнівні види зброї, так початок масштабних війн 
був лише питанням часу. Все це не могло не вплинути не тільки на культуру, а й на мистецтво. 

Перша Світова війна зробила величезний переворот у суспільній свідомості. Всезагальний оп-
тимізм початку ХХ ст. під впливом жахливих війн, поверненням первісних понять, різким зниженням 
рівня життя, важкістю щоденної праці, голоду змінився на важкий песимізм. З розгромленими центральни-
ми імперіями Європи прийшло повне спустошення і тотальна озлобленість людських мас – зростання 
злочинності, занепад духовних цінностей, зміна життєвого укладу тощо. 

Перша половина ХХ ст. ознаменувалась різноманіттям нововведень у мистецтві та літературі, 
що пов’язані з катастрофічними змінами у суспільній свідомості в період революцій і світових війн. Но-
ві умови соціальної дійсності мали вплив на всю художню культуру. Падіння естетичних принципів і 
"високих ідеалів" ХІХ ст., політична, гуманітарна і економічна криза початку нового століття призвели 
до деформації свідомості, тотальної зміни цивілізаційної моделі Європи.  

Отже, поява авангардизму як тотального заперечення, з його розхитуванням та руйнуванням 
традиційних естетичних норм і принципів, форм і методів художнього вираження і відкриттям можли-
вості щодо необмежених новацій в цій сфері, часто заснованих на нових досягненнях науки і техніки, 
було зумовлено післявоєнною реальністю.  

Авангардизм, який відкрив шлях до переходу художньої культури в нову якість, змінив і самих 
творців художніх цінностей – митців, їх розуміння світу. Крім тотального заперечення і всезагального 
руйнування, художник-авангардист – фігура містична, він претендує на те, щоб бути пророком, проро-
цтва його часто мають апокаліптичний характер. Захоплення спіритизмом, східними вченнями, місти-
чною філософією властиві художникам цього періоду.  

 Відповіддю цим процесам традиційної Європи став "неокласицизм", в основному у монумен-
тальному, "греко-ампірному" представлені та з псевдо-фольклорною динамікою. Він став одним із са-
мих важливих протиставлень авангардизму у період 1918-1839 рр. 

У тоталітарному суспільстві було життєво необхідно протиставити "руйнівній позиції" авангар-
дистів державну строгість. Основний принцип: нові часи створюють не мистецтво, а повсякденне жит-
тя, в центрі не художники і літератори, а працівники, які ведуть за собою народ і тим самим створюють 
історію. Місія мистецтва – незаперечно слідувати за цим рухом у ролі пропагандиського символу. 

Відродження греко-римської античності і посилання до фольклору, традиційних цінностей ста-
ли домінантою культурної політики тоталітарного режиму, який встановився в центральній Європі. 

Енциклопедія "Культурологія ХХ ст." визначає авангардизм так: "Авангард – термін, що озна-
чає сукупність різноманітних новаторських, революційних, бунтарських рухів і напрямків у художній 
культурі ХХ ст. Авангардні явища характерні для всіх перехідних етапів в історії художньої культури, 
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окремих видів мистецтва. Але в ХХ ст. авангард отримав глобальне значення феномена художньої 
культури (…) За всього різноманіття явищ, включених в поняття "авангард", вони мають спільне куль-
турно-історичне коріння і загальні основні характеристики. Авангард – це передусім реакція художньо-
естетичної свідомості на глобальні переломи в культурно-цивілізаційних процесах, викликаний науко-
во-технічним прогресом ХХ ст." [6, 9-11]. 

Комплексу явищ у мистецтві першої третини XX ст. притаманне прагнення до радикального 
оновлення змістовних та формальних принципів творчості, а як наслідок – відмова від канонів мистецтва 
епох, що передували йому. Авангардистські тенденції виявились у мистецтві Західної Європи, США, Росії, 
Латинської Америки, хоча в кожному регіоні мали свої специфічні найхарактерніші особливості (наприклад, 
російський авангардизм початку століття). Авангардизм проявився у низці течій та шкіл (фовізм, кубізм, 
футуризм, абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм, експресіонізм, конструктивізм, імажизм) та торкнувся різ-
них царин мистецтва (живопис, скульптура, архітектура, література, музика, кіно). 

Як зазначає А. Біла, в українській науці авангардизм як дискурсивне явище дотепер не був 
об’єктом системного аналізу. Перші спроби рецепції авангардизму здійснили М. Сулима, Д. Наливайко, 
Г. Вервес, О. Ільницький, С. Павличко та М. Шкандрій. Авангардизм як мистецький та ідеологічний рух 
цікавить більшість українських дослідників не безпосередньо, а найчастіше в контексті проблеми зміни 
художнього мислення та міжкультурних взаємин. 

Авангардизм – це концепція, яка має широкий спектр інтерпретацій, включає безліч напрямів, 
аспектів. Суттєвою для даної течії стала націленість на перетворення дійсності. Мистецтво претенду-
вало на створення соціальної ідеології, яка стверджувала б нові цінності удосконалення людини. 

Оцінка естетичних новацій дозволяє зрозуміти особливості соціодинаміки, виявити суттєві цін-
ності епохи. Аналіз культурної складової художнього авангардизму необхідний для розуміння не тільки 
естетичних завдань сучасності, а й прояснення важливих ціннісних пріоритетів соціокультурних 
трансформацій. 

Аналітика дослідження філософії цього періоду показує, що формування філософських шкіл і 
течій другої половини ХІХ ст. залежало від специфіки розвитку європейського класичного раціоналіз-
му. Філософи-класики були впевнені в тому, що розум – найкращий інструмент для перетворення 
людського життя. Головною силою, що допоможе вирішити всі проблеми окремої людини та людства 
в цілому, вважалось знання та раціональне пізнання. Знання повинно бути ясним, чітким, виведеним у 
логічну систему. Тоді воно буде відповідати навколишньому світу, в якому згідно з класичним світоро-
зумінням панує внутрішній порядок. Філософський раціоналізм вважав, що не лише проблеми навко-
лишнього світу, пізнання, а й питання Бога, віри та релігії можна трактувати раціоналістично. Передбачалось, 
що принципи розуму можуть бути основою моралі, політики, свободи, що на цих принципах слід ство-
рювати ідеальну державу. 

Але вже французька революція, підготовлена ідеями Просвітництва, поставила під сумнів 
правильність доктрини раціоналізму. Стає очевидним, що розвиток просвітництва, прогрес знання і 
науки не є засобом для вирішення "вічних" проблем суспільного розвитку. На зміну оптимізму прихо-
дить сумнів у здатностях розуму. 

У межах самої класичної філософії зароджується тенденція до обмеження розуму. Так, І. Кант 
заперечував можливості пізнання розуму "речі в собі", Фіхте проголошував ідею пріоритету практично-
го (морального) розуму над теоретичним, Шеллінг вважав вищою здатністю розуму не раціонально-
теоретичне мислення, а інтуїцію. Так формуються як внутрішні, так і зовнішні передумови для виник-
нення посткласичних філософських систем. 

Початок ХХ ст. як особливий духовний феномен відзначився схожістю ситуацій в науці, мисте-
цтві, політиці, техніці, глибокою світоглядною та природознавчою кризою, виникненням теорії віднос-
ності, переглядом християнської моралі, релятивізмом. Виразити цей кризисний стан світу і знайти 
підстави для оптимізму намагалось мистецтво авангардизму. Отже, авангардизм – це, насамперед, 
реакція художньо-естетичної свідомості на глобальний перелом у культурно-цивілізаційних процесах, 
викликаних науково-технічним прогресом останнього століття. Формування авангардизму пов’язане з 
відмовою від позитивізму в естетиці та реалізму в мистецтві. Вчення посткласичної філософії від 
А. Шопенгауера та С. К’єркегора до Ф. Ніцше, А. Бергсона мали вплив на становлення авангардизму.  

Всі ці процеси відобразив ірраціоналізм, засновником якого вважається А. Шопенгауер. У своїй 
головній праці "Світ як воля і уявлення" філософ розрізняв два світи. Один – як явище, в якому панує 
причинність, як і у всьому, що знаходиться у часі та просторі. Другий світ не співвіднесений із часом та 
простором, він вільний, це світ волі. Воля – начало всього існуючого, сутність прихованого буття фе-
номенів, вона багатолика і всюдисуща. Наприклад, в світі тварин є прагнення до збереження життя, у 
фізичному світі – тяжіння, магнетизм, у суспільстві – воля держав, рас, народів. Головна характерис-
тика волі заклечається в тому, що вона сліпа та ірраціональна, відповідно історія позбавлена смислу, 
в ній не має розумного обґрунтування. На людському рівні воля представляються у вигляді "волі до 
життя", страстей. "Воля до життя" тягне за собою егоїзм, головна помилка якого складається з оцінки 
іншої людини як "не – я". Це протиставлення, на думку Шопенгауера, помилкове.  

Мистецтво для Шопенгауера виступає як подолання раціональності та синонім справжнього 
відношення до світу. Тільки художник може виразити у своєму творі сутність ідеї, тільки художній твір 
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здатен відповісти на питання що є життя. Філософія А. Шопенгауера дозволяла художнику відчути се-
бе вищим створінням, покликаним розкрити перед людьми недоступні їм явища. 

Уявлення про естетичну насолоду як про пасивне споглядання, яке відводить від хвилюючих 
проблем дійсності, пов’язане у автора з запереченням осмисленого змісту в мистецтві: "Поняття для 
мистецтва завжди безплідне і може керувати лише його технікою. Сфера поняття – наука" [9, 225]. 
Автор не допускає участі розуму в процесі художньої творчості на найвищому рівні його прояву. Розу-
мом можна осягнути лише явища дійсності, але не це потрібно художникау. Справжній художник "на-
магається в кожній речі осягнути її ідею, а не відношення до інших речей" [9, 194]. 

Відкриття світу без свідомого є безсумнівною заслугою А. Шопенгауера, що стало підґрунтям 
для таких напрямів у філософії, як філософія життя і екзистенціалізм. 

С. К’єркегор критикує раціоналізм за повне та безумовне підпорядкування одиничного загаль-
ному. На противагу науковому мисленню, яке не цікавиться проблемами окремої особистості, він ви-
суває ідею "екзистенціального мислення", пов’язаного з внутрішнім духовним життям особистості. В 
центрі цього мислення повинні бути переживання, значущі тільки для конкретної людини. Головним 
переживанням людини є страх, який виражає існування особи перед обличчям смерті. Саме думки 
про самого себе в очікуванні неминучої смерті і є справжнім, істинним існуванням особистості. В своє-
му творі "Або – Або" автор порівнює два взаємовиключні аспекти моральної самосвідомості особисто-
сті (естетичної та етичної). Естетична людина живе переживаннями сьогоднішнього дня, для неї 
головна категорія – насолода. Етична людина будує своє життя, ґрунтуючись на поняттях моральності 
та почуття обов’язку, турботі про майбутнє. Ні один з цих виглядів не є вищою стадією пізнання люди-
ною свого існування. Лише релігійний образ життя дозволяє людині жити відчуттям вічності. 

Х. Ортега-і-Гассет вважав, що слідом за філософією мистецтво змінювалося залежно від зміни 
точки зору художників на навколишній світ. Ічений окреслив закономірність, за якою увага митця перш за 
все зосереджувалася на зовнішній реальності, потім – на суб’єктивному, а в результаті перейшла на ін-
терсуб’єктивне. Три названі етапи – це три точки однієї прямої. Але подібний шлях пройшла і західна 
філософія, а такі збіги змушують дедалі уважніше ставитися до знайденої закономірності [8, 200].  

Отже, в системі філософського знання на рубежі ХІХ–ХХ ст. відбуваються якісні зміни, що ви-
разились у критиці раціоналізму і переході до ірраціоналізму. Подібні процеси проникають і у сферу 
мистецтва, представленого численними течіями. Мистецтво цього періоду характеризується складни-
ми та суперечливими процесами. 

У мистецтві початку ХХ ст. проявився і вплив філософських ідей З. Фрейда, основоположника пси-
хоаналізу. На межі століть в європейському інтелектуальному середовищі з’явились відповідні умови для 
становлення психоаналізу та мистецтва авангардизму. Можна відмітити й те що, у країнах Європи зроста-
ла активність та напруження у духовному і суспільному житті, потяг до перетворень. Одночасно з цим на-
копичувалась внутрішня психічна енергія людських мас, яка, досягнувши певного критичного потенціалу, 
потребувала виходу. В мистецтві вона виражалась у зародженні і виникненні якісно нових стилів.  

На початку ХХ ст. в поведінці людей змінився критерій психічної норми, розширились межі від-
хилення від неї. Більш того, в різноманітних верствах суспільства, особливо в колах творчої інтеліген-
ції, склалися свої уявлення про норму. Можна отримати цікаві результати, якщо з позиції Фрейда 
подивитися на течії мистецтва.  

Наприклад, К.-Г. Юнг досліджував творчість П. Пікассо. В есе про нього (1932) він відмічав, що роз-
глядав роботи П. Пікассо як психіатр: "Я не торкаюсь тут питання його мистецтва, але лише психології його 
мистецтва" [10]. Досліджуючи малюнки, філософ вказував на аналогію "душевної проблематики Пікассо" з 
шизофренічним типом, для якого характерні ломані лінії, дисгармонічність, розщеплення і розірваність сві-
домості. Юнг підкреслював, що не вважає Пікассо шизофреником, а лише відносить його до тієї групи лю-
дей, чий габітус здатен реагувати на глибокі душевні потрясіння симптомами шизоїдного комплексу. 

В авангардизмі, для якого першоосновою є особистість і самовираження, відчувається вплив 
як психоаналізу, так і екзистенціалізму. Співвідношення людського існування з трансенденцією – нео-
сяжною сутністю, абсолютом, увага до проміжних станів – страждання, боротьби, смерті, – зближують 
екзистенціалізм із глибинною психологією. 

Основоположниками глибинної психології, поряд із Фрейдом, вважають К.-Г. Юнга та А. Адлера. 
Щодо творчості вони дотримувались інших, відмінних від З. Фрейда поглядів. З їхніх праць можна побачи-
ти, що творчі процеси вони пов’язували не лише з лібідо – психічною енергією кохання, та з фрейдівськими 
механізмами витіснення та сублімації. Юнг, засновник "аналітичної психології", розвинув вчення про "коле-
ктивне підсвідоме", "архетип". Філософ визначав архетипи як стійкі психічні структури, які постійно повто-
рюючись протягом багатьох віків виявляються в символіці фантазій і сновидінь. Вони пов’язані з 
атавістичною пам’яттю роду, відображеною в стародавніх міфах, казках. У сучасної людини архетипи, 
пов’язані з діяльністю підсвідомого, процесами самопізнання, можуть виникати у снах, фантазіях. Авс-
трійський психолог А. Адлер, засновник індивідуальної психології, досліджував потяг до влади – інстинкт 
влади, який не визнавався Фрейдом. Він вважав головним джерелом мотивації людини прагнення до са-
моствердження. Для нормального стану психіки необхідно, щоб інстинкт влади був у чомусь реалізований. 
Тільки тоді життя стає наповненим і приносить задоволення. Художники виражають його у творчості, праг-
ненні до успіху, пропонуючи звичайним людям увійти у світ їх фантазій.  
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Можна зробити висновок, що і глибинна психологія, і авангардизм виражають та відображають 
внутрішній стан як художника, так і глядача, а також реалії свого часу.  

Отже, авангардизм виступає продовженням і розвитком філософських та естетичних ідей ХІХ 
ст., одночасно є площиною виникнення нових пошуків ХХ ст. Авангардні явища характерні для всіх 
перехідних етапів в історії культури, окремих видів мистецтва. Однак в ХХ ст. авангардизм набув гло-
бального значення потужного феномена культури, охоплюючи всі більш чи менш значущі суспільні 
явища. В авангардизмі відобразилось протиріччя епохи, розгубленість і відчай перед обличчям суспі-
льних катастроф, прагнення знайти нові засоби естетичного впливу на реальність. Досліджуючи куль-
туру авангардизму, можна побачити, що в усіх її сферах відбуваються зміни якісного, системного 
характеру. Це було наслідком, з одного боку – соціально-економічного розвитку, а з іншого – підготов-
лено внутрішніми детермінантами розвитку культури.  
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Демиденко Я. С. Историко-философские основы украинского авангардизма 
В статье рассматривается феномен авангардизма в контексте историко-философского периода конца 

XIX – начала ХХ вв. Отмечается, что украинский авангардизм – самобытный феномен национальной культуры, 
который появился и развивался в русле европейской культуры модернизма. Раскрыто содержание понятия "ава-
нгардизм". Благодаря исследованию работы И. С. Куликовой "Философия и искусство модернизма" доказано, что 
в эстетическом сознании ощущается новое мироотношения, менталитет эпохи модернизма. Анализируется вли-
яние постклассической философии от А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора к Ф. Ницше и А. Бергсона на становление 
авангардизма. Сделан вывод, что философские поиски теоретиков авангардизма сформировали отдельное 
культурное пространство, которое является воспроизведением индивидуального неповторимого мироощущения, 
попыткой взаимодействия прогрессивных идей. 

Ключевые слова: авангардизм, история философии, искусство, синтез, творчество. 
 
Demydenko Yа. Historical and philosophical foundations of ukrainian avangardizm 
The article is dedicated to the phenomena of avangardizm in the context of historical and philosophical period of 

the end of the XIX – beginning of XX century. Innovative developments in the visual art were in every age, but in the art 
of the beginning of twentieth century the term "avangardizm" was established. He had to perform the function of negation 
values of classical art. Young artists-rebels sent their grievances against Impressionism. They did not like passive 
perception of the world in the works of the Impressionists. They need activity, directing her to refuse reality as fixed by 
defining an object of art. In accordance with the rejection of previous aesthetic ideals changed and the method of these 
artists. They abandoned the realistic method, based on the reflection of reality and began to develop their techniques. A 
close acquaintance with the avant-garde convinces us that this is not only outrageous, authors intentions are extremely 
serious. As a special human activity avangardizm had a significant impact on the culture of the twentieth century. 
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As noted A. Bila, avangardizm as a discursive phenomenon has not been subject to systematic analysis in 
ukrainian science yet. The first attempts of the reception on avangardizm made M. Sulima, D. Nalyvayko, G.Verves G., 
O. Ilnytskyi, S. Pavlychko and M. Shkandrij. Avangardizm as an artistic and ideological movement interested most 
Ukrainian researchers not directly, but often in the context of changes in creative thinking and intercultural relations.  

Avangardizm – a concept that has a wide range of interpretations includes a variety of areas and aspects. 
Essential for this course was aimed at a transformation of reality. Art claimed to create a social ideology that argued to 
new values of perfectionism. 

Evaluation of aesthetic innovation allows us to understand the features social dynamics, identify significant 
values of the age. Analysis of the cultural component of the artistic avangardizm needs to understand not only the 
aesthetic problems of our time scheduled on the verge of past centuries as part of the phenomenon, but also to clarify 
the important value priorities of socio-cultural transformations. 

Research studies philosophy of this period shows that the formation of philosophical schools and movements of 
the second half of Nineteenth century dependents on the specifics of the development of European classical rationalism. 
Classical philosophers were convinced that the mind is the best tool for converting human life. Knowledge and rational 
knowledge considered the main force that will solve all the problems of the individual and humanity as a whole. 
Knowledge must be clear, precise, given in a logical system. Then it will match the surrounding world, which, according 
to the classical view of the world, is in the internal order. Philosophical rationalism believed that not only the problems of 
the world of knowledge, but also questions about God, faith and religion can be interpreted rationally. It was expected 
that the principles of reason can be the basis of morality, politics, and freedom, that these principles should create an 
ideal state.  

But the French Revolution, prepared by the ideas of the Enlightenment, questioned the correctness of the doctrine of 
rationalism. It is obvious that the development of enlightenment, the progress of knowledge and science is not the way to solve 
the "eternal" problems of social development. Instead of optimism coming a doubt of the ability of the mind. 

Trend to limit the mind emerging in the framework of the classical philosophy. For example, Kant denied the 
possibility of knowing the mind "thing in itself", Fichte declared the idea of the priority of practical (moral) reason over 
theoretical, Schelling considered higher resolution of the mind is not rational and theoretical thinking but intuition. Thus, 
comprising both internal and external conditions for the emergence of postclassical philosophical systems. 

The beginning of the twentieth century as a special spiritual phenomenon marked similarity of situations in 
science, art, politics, technology, and natural deep ideological crisis, the emergence of the theory of relativity, watching 
Christian moral relativism. Avangardism art tried to express this crisis state of the world and find grounds for optimism. 
Thus, the avangardizm – is a reaction of artistic and aesthetic consciousness on a global change in the cultural and 
civilizational processes caused by technological progress of last century. Formation of avangardizm associated with the 
rejection of positivism in aesthetics and realism in art. Teaching postclassical philosophy of Schopenhauer and 
Kierkegaard to Nietzsche and Bergson had an influence on the avangardizm.  

The philosophical ideas of Freud, founder of psychoanalysis largely manifested influence of the art of the early 
twentieth century. At the turn of the century, in European intellectual circles appeared suitable conditions for the 
development of psychoanalysis and art of artvangardizm. We can notice the fact that, in Europe increased activity and 
tension in the spiritual and social life, the desire for change. At the same time psychic energy accumulated inside the 
human mass, which reached a certain critical potential, needed release. In the art it is expressed in the origin and 
emergence of new styles. 

Thus, the avant-garde is the continuation and development of philosophical and aesthetic ideas of the 
nineteenth century, while it is also the plane of the emergence of new research twentieth century. Avangardizm 
phenomenon common to all transitional stages in the history of culture, individual art forms. However, in the twentieth 
century avangardizm gained global significance powerful cultural phenomenon, encompassing all more or less important 
events, marked a new transition. 

Key words: avangardizm, history of philosophy, art, synthesis, creativity. 
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АТАРАКСІЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНЕ ПРОТИРІЧЧЯ 

(на прикладі роману І. Гончарова "Обломов") 
 
У статті досліджується форма експлікації та концептуалізації атараксії у мистецтві. Ви-

явлено уособлену архетипну проблему естетики атараксії в романі І. Гончарова "Обломов". Дово-
диться, що Ілля Ілліч був справжнім епікурейцем, що скепсис Обломова є трансцендентальним 
відчаєм, психологічно – це стан атараксії, відсутність бунтівливості, бездіяльність як не діяння, 
не духовна смерть, а спокій.  

Ключові слова: атараксія, гармонія, діяльність естетична, індивід, епікуреїзм. 
 
Дослідження проблеми атараксії вдосконалює розуміння здійснення індивідуально-суб’єктивної 

форми переживань людиною навколишньої об’єктивної дійсності в естетичній сфері суспільного буття. 
Аналіз атараксії можна зробити із залученням праць які не порушують безпосередньо проблему ата-
раксії, а присвячені дослідженню внутрішнього стану людини. Своєрідним посібником наочної про-
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блеми атараксії слугує твір І. А. Гончарова "Обломов", в якому проблема атараксії ставиться і реалізу-
ється за допомогою образних художніх засобів, а не понятійного філософського категоріального апа-
рату. Є літературознавчі та філософські праці, що дозволяють прояснити позицію письменника і 
обґрунтувати обраний героєм шлях досягнення атараксії і гармонії: Т. П. Берсеньової, М. Бура, Г. Ірр-
ліца, Г.-В.-Ф. Гегеля, М. О. Добролюбова, О. В. Дружиніна, А. А. Жук, І. Канта, О. М. Леонтьєва, С. І. 
Орєхова, І. С. Тургенєва, Д. М. Федяєва, І.-Г. Фіхте, Ф.-В.-Й. Шеллінга та ін. 

Людина шукає свою істину не тільки у філософії, а й у мистецтві. Чи не найбільші з усіх видів 
мистецтва можливості в пізнанні людини в пошуку гармонії, міри та евритмії зі світом має художня лі-
тература. Проблема гармонії хвилювала не лише філософів, а й письменників. У художній літературі 
завжди піднімали "вічні" філософські проблеми. Філософічність літератури може виявлятися в різних 
формах. У одних творах вона має відкриту форму, коли висловлювання героїв можуть бути включені у 
філософські твори, оскільки вони формулюють ту чи іншу філософську ідею. Філософічність може бу-
ти виражено інакше: коли читач або дізнається відомі йому ідеї, або відчуває їхню філософічність. Але 
для того, щоби філософічність була відчутною, філософська ідея, представлена в сюжеті, повинна 
відповідати таким вимогам: бути більш-менш інваріантною, глибоко вкоріненою в людський досвід, 
мати архетипний характер.  

Ідея гармонії людини та світу, гармонії в душі людини є архетипною. Ця ідея живе не лише в 
філософії, а й у мистецтві. Тому й літературні твори, які відображають і пропонують шляхи пошуку 
людиною гармонії, живуть століття. Ми говоритимемо про такий твір класичної літератури, як "Обло-
мов" І. О. Гончарова, оскільки вважаємо, що в ньому, як ні в яких інших, порушено проблеми вічні й 
позачасові, а головне – дотичні до нашого дослідження атараксії з погляду гармонії, міри й евритмії.  

Дійсно, вилежується здоровий чоловік цілими днями на дивані. Спить, їсть, знову спить. Усі 
пам’ятають саме це. І роман, може, до кінця не дочитали, а те, що лежить, запам’ятали на все життя. 
Ілля Ілліч як справжній епікуреєць знаходив для себе розраду в безкорисливому й суто естетичному 
милуванні граничними ідеалами замкнутої в собі й зосередженої в собі безтурботності. Він вирізняєть-
ся надзвичайно шляхетним, спокійним, урівноваженим і споглядальним характером. Так чому ми 
пам’ятаємо цього епікурейця? Чому його поведінка нас так зачіпає? Задумаймося, чому Обломов не 
встає з дивана й не хоче бігати разом з усіма.  

І. О. Гончаров у романі "Обломов" піднімає архетипну проблему, по суті проблему пошуку лю-
диною гармонії діяння та споглядання, діяння й рефлексії. Чи можливе гармонійне поєднання діяльно-
сті "на благо" людини з наслідками цієї діяльності, часом страшними, метушливою боротьбою за 
владу та блага з душевними рівновагою й щастям?  

І. О. Гончаров, як і будь-який інтелігент середини XIX століття, був добре обізнаний з працями ні-
мецьких філософів-раціоналістів. Він не просто читав, а вивчав філософію І. Канта, І.-Г. Фіхте, Ф.-В.-Й. Шел-
лінга, їхні ідеї знайшли відображення у творчості письменника. Роман "Обломов" не дає конкретних 
відповідей на смислові життєві питання, автор не пропонує розлогих філософських міркувань про роль і 
призначення людини. Це не філософський роман у чистому вигляді. Але водночас це не просто замальов-
ка дійсності, не зведення разом рис кількох поміщиків, щоб типізувати героя. Сенс і значення образу Іллі 
Ілліча Обломова переходять, за висловом М. М. Бахтіна, у "великий час". Вічні образи – персонажі літера-
турних творів, які вийшли за межі твору, – зустрічаються в різних творах: романах, п’єсах, повістях. Їхні 
імена стали загальними, часто вживаються як епітети, указують на якісь якості людини чи літературного 
персонажа. Ці персонажі втратили їхнє чисто літературне значення й набули загальнолюдського. Обломов 
теж вічний образ. Усі ми трошки Обломови, але кожен з нас по-різному.  

Традиційно прийнято вважати, що весь роман становить діалектичну боротьбу протилежнос-
тей. Ідеться про зовнішню та внутрішню боротьбу. Внутрішня боротьба відбувається в душі Обломова. 
Уже було сказано, що головного героя сприймають не інакше, як сонного лінивця. Але, "сон" Обломо-
ва, його "активну" бездіяльність треба пояснити.  

Ми розглядаємо атараксію як гармонію, міру та евритмію в контексті світовідношення, а, як відомо, 
людина діяльністю або її відсутністю може привести світ і власну душу до гармонії чи дисгармонії. Нагада-
ємо, що діяльність – це "не реакція й не сукупність реакцій, а система, що має будову, власні внутрішні 
переходи й перетворення, власний розвиток" [8, 82]. Починаючи з німецької класичної філософії, коли в 
європейській культурі почала діяти нова концепція особистості, для якої були характерні раціональність, 
ініціатива й активність у різноманітних напрямах, було створено передумови розгляду діяльності як підста-
ви та принципу всієї культури, утвердилося поняття діяльності як світоглядного, або пояснювального 
принципу. Саме це відзначають М. Бур і Г. Іррліц у своїй книзі "Притязания разума" [1]. Перші кроки до та-
кого бачення зробив І. Кант. Але в ранг загальної підстави культури діяльність звів І.-Г. Фіхте. Згідно з Кан-
том, людина, яка пізнає світ, тим самим конструює його, і не як окремий індивід, а як представник роду. Те, 
що Кант вважав притаманним божественному інтелекту – породження буття в акті його споглядання, – 
стає у Фіхте атрибутом "Я", самосвідомості. Природу, яка належить нам як щось дане й від нас не залеж-
не, за Фіхте, треба розуміти як продукт діяльності "Я". Тим самим він розширює принципи практичної філо-
софії Канта, роблячи їх універсальними та створюючи передумови для філософії тотожності мислення й 
буття, яку розробляє далі Гегель, розуміючи діяльність як усепроникну характеристику абсолютного духу, 
що породжена іманентною потребою останнього в самозміні.  
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Нагадаємо, що Фіхте розробляв моністичну систему, у якій діяльність постає як єдине начало, 
з якого має бути виведено практично все. Реально сущою є тільки діяльність. При цьому складники дії 
– причина й наслідок – треба мислити за допомогою синтетичної єдності як одне й те саме. Із цього 
зрозуміло, що найгірше, за Фіхте, – це бездіяльність, сила інерції, від чого народжуються підлість і ли-
цемірство. Філософ вважав, що вся історія людства – це нескінченне прагнення до ідеалу, до гармонії, 
і тільки дія та здатність до рефлексії створюють духовну гармонію. Діяльність, особливо ідеальна й 
творча, є головним захистом людини від духовної порожнечі, нікчемності й монотонності буття. Будь-
яка форма діяльності, аж до фізичної активності, слугує спробою подолання занепокоєння, котре 
утворює неявне тло людської діяльності. Давно помічено, що розвиток людини пов’язаний з її духов-
ним занепокоєнням. Але занепокоєння часто перетворюється на звичку, стереотип поведінки й мис-
лення, що, зрозуміло, зводить нанівець усю духовну гідність людини. Ось тут-то і вступає рефлексія, 
яка дозволяє суб’єктові піднятися над безпосередністю його потягу, підпорядкувати свої природні схи-
льності власній волі. Крім того, рефлексія створює уявлення про належне, породжує мрії, що сприя-
ють стійкості духу, і, нарешті, рефлексія сама стає початком творчої діяльності. Тому-то Фіхте постійно 
й протиставляв рефлексію та діяльність, щоби щоразу виникали новий синтез, нова гармонія, тобто 
більш піднесена форма діяльності, що не зводиться до попереднього рівня занепокоєння.  

Повертаючись до роману, можемо сказати, що Обломов з його "золотим" серцем – найкраще, 
що може народити його середовище. Іллю Ілліча недарма порівнюють з найтрагічнішим героєм Шекс-
піра – Гамлетом, котрий був завжди в пошуках якогось ідеалу, Обломов теж. Ці обидві душі хочуть 
чогось вищого, їх не влаштовує життя. Вони прагнуть до якогось ідеалу, який далеко, – і гинуть.  

До речі, спробуймо назвати загальні причини того, чому Обломов не може встати з дивана, що 
йому заважає? Панство, лінь, невміння себе обслужити, звичка жити за рахунок слуг, незнання життя, 
прагнення відгородитися від нього. Обломовщина. Обломов визнає її владу над собою, страждає. Ін-
ша причина – глибша, пояснює першу – жадання перебувати в тому безтурботному, безмовному спо-
кою душі, коли за розміреним задоволенням потреб організму настала би повна відсутність усіляких 
пристрастей і складностей. Для Обломова як для дійсного епікурейця занадто нудними є справи й за-
няття, усяка активність, політична, суспільна, особиста. Йому дорогий тільки спокій, тільки внутрішній 
спокій самозадоволення, щаслива порожнеча від будь-яких пристрастей і справ. Це задоволення спо-
коєм вимагає величезної аскези, утримання від усього неспокійного. Не треба займатися ні науками, ні 
мистецтвами, тому що такі заняття приносять турботи, невдачі й усілякі хвилювання в життя душі, яка 
мріє тільки зануритися в себе й забути все інше. І тим більше не можна займатися громадськими 
справами, а потрібно займатися тільки безмовною естетичною самонасолодою, лежачи на дивані.  

Головне для епікурейця Обломова – це внутрішній спокій його особистості, що рівномірно са-
монасолоджується даним йому буттям. Але Ілля Ілліч під впливом Штольця справді веде трагічну бо-
ротьбу з обломовщиною в самому собі. У героя багата натура, багато потенцій, сили. Недаремно деякі 
критики порівнюють його з Іллею Муромцем. У ставленні до життя й людей в Іллі Муромця та Іллі Об-
ломова є схожі риси: доброта, милосердя, незлобивість. Обидва сидять сиднем до 33 років, коли з 
ними починають відбуватися якісь події. У Обломова є внутрішнє, суб’єктивне життя, але немає трагі-
чної внутрішньої боротьби. Якщо щось і відбувається з головним героєм, то лише під зовнішнім впли-
вом, а ми знаємо, що джерелом розвитку може бути тільки внутрішня суперечливість.  

З іншого боку, світ недосконалий і виправити його не вдасться, тому не варто й намагатися – 
чи це не чудове виправдання бездіяльності й постійного перебування в ліжку? Така думка була особ-
ливо популярною в роки, які публіцистика називає "застійними", коли образ Обломова не раз тракту-
вали як позитивний, як такий, у якому висловлено кредо недіяння за умов поганої дійсності: "За 
бездіяльністю Обломова бачимо не лише природну лінь, виховане з дитинства утриманство, а й апа-
тію – підсумок розчарування розумної й чесної людини в самій можливості цієї діяльності" [7, 38-39].  

Волков, Судьбінський, Пєнкін теж намагаються підняти Обломова з дивана. Волков – столич-
ний франт, службовець, але на посаді майже не буває. Судьбінський – чиновник, кар’єрист. Пєнкін – 
жовчний літератор, вульгарний викривач. Ось таке оточення могло бути в житті Обломова, якби він 
встав з дивана. Чим було би наповнене його життя? Рухом, але порожнім, метушливим – світські роз-
ваги, гонитва за кар’єрою, одвічна біганина наввипередки, одвічна гра поганих пристрастей, особливо 
жадібності, перебивання один в одного дороги, плітки, пересуди.  

Обломов, прекрасно усвідомлюючи власне безсилля й небажання що-небудь переробити в 
цьому житті, зайняв позицію невтручання. Іллю Ілліча не роздирають болісні внутрішні протиріччя (не 
потрапив ногою в туфлю – і добре, буду далі лежати), він добрий, ласкавий, у нього "золоте серце", 
адже саме за це покохала Обломова Ольга. Відносини з середовищем у Обломова теж зводяться до 
стійкості. Як би не намагалися Штольц і Ольга впливати на нього – нічого не вийшло, в результаті все 
той же знаменитий халат і лежання на дивані. Ось він – образ кола, що характеризує гармонію міри. 
Прагнення до "точки спокою" – так вибудовано композицію роману.  

Здавалося б, саме Штольц, з його бурхливою діяльністю, раціональним розумом і практичніс-
тю, являє собою гармонійну особистість, до того ж і сам герой говорить, що він щасливий. Але постій-
не включення в діяльність, не одухотворене розумінням її змісту, загрожує знеціненням життя й навіть 
трохи цинічним ставленням до нього. Як би там не було, в Обломові ми бачимо не лише поміщика, а 
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перш за все людину. Людину, яка не знаходить гармонійну норму життя, пред’являє своєму другові 
небезпідставні звинувачення й часом ставить його в глухий кут своїми наївними, але по суті одвічними 
питаннями про сенс діяльності, про її моральну, гуманну мету, про її спрямованість на людину. Але 
рефлексія Обломова не породжує активної творчої діяльності, а активна діяльність Штольца не є ре-
флексійною.  

Отже, повертаючись до питання про роль діяльності в гармонізації людського буття, треба ска-
зати, що бездіяльність може привести до гармонії, якщо її розуміти відповідно до китайської філософії. 
Там недіяння – це не відмова від дії, а відмова від насильства як над власною природою, так і приро-
дою загалом. Недіяння – це постійна готовність шукати власний шлях у потоці буття, а не кидатися 
бездумно у вир діянь. Стрижень самобутньої філософії недіяння – у заклику дотримуватися світової 
гармонії. І в цьому сенсі недіяння можна розцінити не як реальну бездіяльність, а як відмову від зага-
льноприйнятої імітації діяльності, спробу вислизнути з білячого колеса безглуздої суєти, пов’язаної з 
полюванням за чинами й почестями. Для чого проламувати стіни, якщо в кожних дверях до таємниць 
світобудови є потаємний ключик? Для чого рубати з плеча там, де можна до часу відкласти меч, а то й 
зовсім не братися за нього? Це не тільки позиція, але й протест. Обломов не бажає жити на шкоду 
власній моральній гідності. Штольц категорично заявляє, що це не життя, а обломовщина. Обломов 
на свій захист говорить, що хіба не всі добиваються того самого, про що він мріє? І мета всієї біганини, 
пристрастей, воєн, торгівлі й політики – хіба не віднаходження спокою, не прагнення до ідеалу втра-
ченого раю? Герой не приймає "петербурзьке життя", для нього воно холодне й позбавлене душі, 
спрямоване на кар’єру та гроші. У нього зовсім інші ідеали. Тому він вирішує для себе, що краще за-
лишатися "обломовцем", але зберегти людяність і доброту серця, ніж бути суєтним кар’єристом, черс-
твим і безсердечним.  

Обломовщина звучить як докір за таке влаштування життя, призначене всім людям. Усі ці надії, 
тривоги, очікування, море пристрастей і почуттів Обломов відхиляє. Він помирає один, без боротьби й 
надії, без перемоги й поразки. Епікуреєць не має ніде пристановища, він покинутий на самого себе, усі 
його радості – у ньому самому. Він спокійний, коли все навкруги шумить, хвилюється й не знає свого се-
нсу. У бурхливому морі життя він спокійно відчуває власну внутрішню волю й незалежність. Печатка 
безвихідно трагічного лежить на обломовському скепсисі. Він хотів досягти висоти, безпристрасності, 
величного спокою, до якого так прагнули античні філософи. Можна сказати, що скепсис Обломова є фі-
лософією відчаю, наслідком світової духовної катастрофи. Це якийсь трансцендентальний відчай. Пси-
хологічно, це стан атараксії, відсутність бунтівливості, бездіяльність, не духовна смерть, а спокій. 
Метафізично тут не вдалося щось велике, якась внутрішня оживляюча сила пішла зі світу.  
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Рудько В. А. Атараксия как диалектическое противоречие (на примере романа И. Гончарова "Об-

ломов") 
В статье исследуется форма экспликации и концептуализации атараксии в искусстве. Выявлено вопло-

щенную архетипную проблему эстетики атараксии в романе И. Гончарова "Обломов". Доказывается, что Илья 
Ильич был настоящим эпикурейцем, что скепсис Обломова есть трансцендентальным отчаянием, психологичес-
ки это состояние атараксии, отсутствие бунта, бездействие как недеяние, не духовная смерть, а покой.  

Ключевые слова: атараксия, гармония, деятельность эстетическая, индивид, эпикуреизм. 
 

Rudko V. Аtaraxia as dialectical contradiction (on the example of the novel by I. Goncharov "Oblomov") 
This paper examines the form of explication and conceptualization of ataraxia in art. An embodied problem of 

archetypal aesthetics of ataraxia in I. Goncharov's novel "Oblomov" is detected. It’s considered, whether harmonious 
combination of a man’s activity "for better" with the consequences of this activity, sometimes scary, hectic struggle for 
power and benefits of mental peace and happiness is possible. 

We consider ataraxia as harmony, measure and eurhythmy in the context of outlook, and, as known, a person 
through activity or its absence can lead the world and own soul into harmony or disharmony. An archetypal problem is 
traced, which is essentially a problem of finding the harmony of acting and contemplation, reflection and actions. We 
analyze what the activity is. 

It turns out that activity, especially ideal and creative one is the main protection of a man against spiritual 
emptiness, worthlessness and monotony of life. But a habit, stereotyped behavior nullify all the spiritual dignity of a man. 
It is shown, that reflection lets a subject rise above the immediacy of his desire, subordinate his natural tendency to his 
own will; in addition, provides an idea of the proper, creates dreams that contribute to the stability of the spirit. Finally, the 
reflection itself is the beginning of creativity. 

It is shown that Ilya Ilyich was a true Epicurean. We give general reasons for inaction of Oblomov. And the main 
one is displayed – a desire to stay in the serene, silent peace of mind when after the satisfaction of the body needs 
comes a complete absence of all kinds of passions and complexities. For Oblomov as a true Epicurean these are too 
boring affairs and employment, any activity, political, social, personal. He appreciates only peace, only inner peace of 
complacency, happy void of any passion and business. This pleasure of peace requires great austerities, abstaining from 
everything hectic. It’s not worth to do neither science nor art, because such studies bring worries of failure and all sorts of 
excitement in the life of the soul that only wants to dive into itself and forget everything else. And especially he is not to 
engage in public affairs and to deal only with aesthetic self-enjoying, lying on the couch. 

It is shown that inaction could lead to harmony if it is understood through Chinese philosophy. There inaction is 
not a rejection of action, but the rejection of violence both on one’s own nature and nature in general. Inaction is a 
constant willingness to seek a way into the stream of life, and not to rush blindly into the maelstrom of activities. Original 
core of inaction philosophy is the call to follow global harmony. In this sense, non-action can be regarded not as a real 
failure to act, but as a rejection of conventional simulation of activities, trying to escape the squirrel wheel of senseless 
hassles associated with hunting for ranks and honors. Oblomov’s inaction is not only a position but also a protest. 
Oblomov does not want to live at the expense of his own moral worth. Schtoltz categorically states that it is not a life, but 
Oblomovism. Oblomov in his defense says if everyone is not trying to achieve the same, what he wants? And the 
purpose of all the running around, passions, war, commerce and politics – isn’t it for finding peace, for the pursuit of the 
ideal of a lost paradise? The hero does not accept "Petersburg life", for him it is cold and devoid of soul, all focused on 
career and money. He has very different ideals. So he decides for himself that the best is to be an "Oblomovist" but keep 
the humanity and kindness of heart, than being a careerist, vain, callous and heartless. 

It is deduced that Oblomovism sounds like a rebuke for a living arrangement that is designed for all people. All 
these hopes, anxieties, expectations, passions and feelings Oblomov rejects. He died alone, without struggle and hope, 
without victory and defeat. Epicurean has no refuge anywhere, he is alone, all of his joy is in himself. He is calm when 
everything around is noisy, excited and does not know its meaning. In the stormy sea of life, he feels his own quiet inner 
freedom and independence. Seal of hopeless tragedy lies on Oblomov’s skepticism. He wanted to reach the heights, 
impartiality, majestic tranquility, which is sought since ancient philosophers. We can say that skepticism of Oblomov is 
the philosophy of despair, wake of spiritual disaster. It is a transcendental despair. Psychologically, this is the state of 
ataraxia, the absence of rebel spirit, omission, not a spiritual death, but peace. Metaphysically something big wasn’t 
possible here, some inner animating force left the world.  

Key words: ataraxia, harmony, aesthetic activities, individual, epicurean. 
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ПАРАМЕТРИ НОВОГО СВІТУ: 

ПРЕМОДЕРНІЗМ—МОДЕРНІЗМ—ПОСТМОДЕРНІЗМ 
 
У статті розглядаються трансформаційні процеси у сучасному українському культурному 

полі. Констатовано, що у єдиному соціокультурному просторі співіснують аксіологічні системи 
премодерну, модерну і постмодерну. 

Ключові слова: премодерн, модерн, постмодерн, модернізм, постмодернізм, народна культура. 
 
Сучасна культура на початку XXI ст. рефлексивно осмислює себе як культура постмодерну, 

тобто пост-сучасності. Це епоха не стільки у розвитку соціальної реальності, скільки свідомості. Однак 
трансформаційні процеси в українському культурному полі мають іманентний характер і радикально 
відрізняються від західного варіанту культурної динаміки. 

Нині в Україні склалася і дедалі поглиблюється ситуація, для якої характерно порушення цілісності 
системи ціннісних орієнтацій, форм і норм соціальної організації і регуляції, каналів соціокультурної ко-
мунікації, комплексів культурних інститутів, стратифікованих засобів життя, ідеології, моралі, механізмів 
соціалізації й інкультурації особистості, нормативних параметрів її соціальної і культурної адекватності 
спільноті. Усе це є симптомами соціокультурної ентропії, характерної для пострадянських країн. 

Причини виникнення ентропії в країні пов’язані, по-перше, з політичною кризою у внутрішньому 
розвитку соціуму, падінням ефективності роботи інститутів соціальної регуляції; по-друге, з соціально-
економічною кризою, внаслідок якої виникли серйозні зміни в характері соціальних інтересів і потреб 
людей; по-третє, з кризою пануючої ідеології, що втратила свої соціально консолідуючі і мобілізуючі 
можливості.  

Змінився підхід до економічного розвитку українського суспільства. Замість ідеологічної плат-
форми, на якій відбувалася міжнаціональна взаємодія у радянський період, вирішальним стає еконо-
мічний фактор. Трансформується також сутність ринкових відносин – на зміну суспільної власності на 
засоби виробництва приходить приватна власність, спостерігається тенденція стрімкого майнового 
розшарування. Через злам стереотипів свідомості і поведінки людей відбувається девальвація тради-
ційних норм і правил життя, соціальної взаємодії, моралі, ціннісних імперативів, табу, більш наявним 
стає конфлікт поколінь. 

Однією з характерних рис суспільства стає його надзвичайна індивідуалізація, а домінуючим 
принципом у людській свідомості – "кожний за себе". Все більше людей виходить із зони регуляції сві-
домості і поведінки засобами домінантної для українського соціуму культурної системи, знижується 
ефективність процесу соціалізації й інкультурації особистості засобами виховання, освіти, церкви, 
державної ідеології й пропаганди. Руйнування системи соціально інтегруючих мотивацій для здійснен-
ня діяльності, що відповідає колективним інтересам, призводить до зниження рівня консолідації суспі-
льства, зростання кримінальної активності, соціальної, релігійної і національної нетерпимості. Отже, 
зона дії патернів свідомості і поведінки людей, що історично склались і закріпилися в українській куль-
турній традиції, поступово звужується, поступаючись місцем маргінальним полям культури.  

Період порушення функціональної цілісності і збалансованості соціокультурної системи супро-
воджується інтенсивним пошуком нових змістових орієнтирів соціокультурного мислення. Український 
культурний простір наповнюється реставрацією старих культурних форм і створенням нових, власти-
вих епохам премодерну, модерну, постмодерну. Зазначу, що модернізм в українській культурі не зазнав 
повної еволюції – його розвиток був припинений соціалістичним реалізмом. У маргінальному стані в ра-
дянські часи опинилася й традиційна культура, а через обмеженість міжкультурних контактів у період 
"залізної завіси" не було також достатньо підстав для формування постмодернізму.  

Такий ефект "нездійсненності можливостей" зумовив шляхи розвитку сучасної вітчизняної 
культури. Модернізм і постмодернізм у західній трактовці стали стартовою площадкою для побудови 
сучасної української думки, однак це не було кліше із західного варіанту філософствування. Намагаю-
чись перенести їх основні установки на українське соціокультурне підґрунтя, вчені одночасно спира-
ються на національні традиції. Зупинімося на проблемі плюральності українського культурного поля і 
проведемо паралель між моделями бачення світу модерну, постмодерну і традиційної культури. 
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Модернізм скинув з п’єдесталу Бога. В епоху індустріалізації його фігура вже не відповідала 
механістичному світогляду людини. Ґрунтуючись на логіко-раціональній критиці богословських доказів 
буття Богу, теїстичних моделей світопояснення й інституту церкви у цілому, ментально-світоглядна 
концепція модерну сфокусувалась на людині як творці "другої природи". Зазначу, що, незважаючи на 
різну каузальність, позиція модернізму значною мірою збігалася з атеїстичною ідеологією, яка доміну-
вала у радянській період.  

Постмодерн надав нової семантики і аксіології атеїстичному мисленню. Якщо модернізм по-
збавив суб’єкта необхідності маскувати незнання причинно-наслідкового зв’язку між певними явищами 
посиланням на вищу інстанцію (Бога), то в фокусі постмодернізму – переосмислення самого феноме-
на причинності. Постмодернізм піддав критиці ідею переносу власного почуття і дії на трансцендентні 
об’єкти. Ототожнюючи Бога із зовнішньою каузальністю, постмодернізм відмовляється від нього як 
спрямовуючого начала. 

"Смерть Бога" стає фундаментальною метафорою постмодерністської філософії, що фіксує у своє-
му змісті парадигматичну настанову на відмову від ідеї зовнішньої примусової каузальності, характерної для 
лінійного типу розуміння детермінізму і від презумпції логоцентризму [4, 57]. Введення цієї метафори у сема-
нтичний простір сучасної культури констатує переорієнтацію розуміння причинності як зовнішнього чинника 
на осмислення її з точки зору іманентності суб’єкта, його внутрішніх якостей і цінностей. Тобто, відмовляю-
чись від об’єктивності каузальності, постмодернізм орієнтує на суб’єктивність її сприйняття.  

Звернемось до концепції часу. В європейській культурі протягом всієї історії домінувала лінійна 
модель динамічних процесів, що конституювала парадигмальну матрицю метафізики. У природничо-
науковому пізнанні це знайшло відбиття в еволюціонізмі, у гуманітарному – ідеї прогресу. Сучасний 
цивілізаційній поворот до архітектоніки глобалізованого світу зумовив радикально нове бачення дете-
рмінізму, що основане на презумпції багатовекторності розвитку універсуму. Постмодернізм відмовля-
ється від метафізичної лінійної парадигми, що веде до уніфікації шляхів і форм історичного розвитку: 
він пропонує ідею множинності як джерела новини. Універсальним принципом організації культурного 
простору стає плюральність, колажність.  

Поворот науки до осмислення динамічних процесів як нелінійних проявляється практично в 
усіх постмодерністських аналітиках. Для природознавства перехід до нелінійної парадигми пов’язаний 
зі становленням некласичної науки (квантової механіки, синергетики, теорії катастроф Р.Тома), у гу-
манітарній сфері – оформленням постмодерністської програми у філософії. Нове тлумачення детер-
мінізму передбачає: відмову від примусової каузальності; багатовекторність, випадковість характеру 
динамічних процесів; існування іманентної логіки саморозвитку систем тощо.  

Відмовляючись від ідеї примусової каузальності, постмодернізм інтерпретує трансформаційні 
процеси як самоорганізаційні, а систему – як відкриту, що саморозвивається. Такий підхід дав змогу 
ввести у поле концептуальної аналітики феномен нестабільних систем і осмислити динаміку випадко-
вих і біфуркаційних процесів. У контексті нелінійності алгоритм культурної динаміки описується чергу-
ванням її стійких і нестійких (біля точок біфуркації) станів.  

Умовно процес структурної трансформації культури, що відбувається в режимі blow up, скла-
дається з трьох фаз: перша фаза характеризується втратою культурою аксіологічних орієнтирів, що 
актуалізує її креативний потенціал; у другій фазі (в точці біфуркації) відбувається вибух генерації плю-
ральних версій нового семантико-аксіологічного змісту; третя фаза – формування і реалізація нової 
ієрархії культурних змістів і форм, тобто культурна система вступає у відносно стійкий період свого 
існування. В ракурсі постмодернізму дестабілізація культурної системи є основним джерелом варіати-
вності її параметрів.  

Провідну роль у формуванні нових культурних конфігурацій постмодернізм віддає випадковос-
ті; процес розвитку детермінується як непередбачена зміна станів системи. На відміну від модернізму, 
який інтерпретує динаміку системних процесів як еволюційну, постмодернізм акцентує увагу на непе-
редбаченості шляхів розвитку системи. Якщо фактор випадковості у межах лінійного детермінізму 
сприймається як перешкода, якою можна знехтувати, то в постмодерністській філософії він набуває 
статус фундаментального.  

Однак постмодерністська парадигмальна матриця нелінійних динамік не є універсальною, це 
лише одна з теоретичних побудов у концептуальному полі динамічних процесів. Безумовно, вона ста-
ла важливим інструментом в осягненні багатьох сучасних наукових проблем (глобалізаційних проце-
сів, синергетики, квантової механіки тощо), які неможливо осмислити у лінійному масштабі часу. Тобто 
постмодернізм не заперечує лінійну версію детермінізму, а лише позбавляє її статусу домінуючої.  

Подібно тому, як поряд з мікросвітом існує макросвіт, а неевклідовою геометрією – гіперболіч-
на геометрія Н. Лобачевського, у сучасному культурному просторі разом із постмодерністською інтер-
претацією часу паралельно існує його метафізичне розуміння. Звернемо увагу на іманентну 
властивість вітчизняної культури – феномен циклічності часу, характерний для традиційного суспільс-
тва. Справа в тому, що Україна, незважаючи на індустріальні процеси, значною мірою залишається 
аграрною країною, і природний часовий цикл подовжує грати велику роль у життєдіяльності українців. 

Нелінійна інтерпретація постмодернізмом часу дозволила вийти за межі метафізики з її конце-
пцією об’єктивної реальності, що створює каркас культури модерну. Постмодернізм розриває з усьо-
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му, що зв’язано з метафізикою, насамперед з логоцентризмом, який у контексті постмодерну набуває 
негативного змісту як чинник примусових, репресивних, тоталітарних соціокультурних відносин. Осно-
вною парадигмою постмодернізму стає деконструкція всієї культурної системи, розпад центрованої 
форми єдності й відмова від класичної наукової раціональності. 

Отже, реформістська позиція постмодернізму зводиться до відмовлення від презумпції побудови 
універсально-раціональної моделі світу, виключається сама ідея його цілісності, ієрархічної структуро-
ваності, гармонічної упорядкованості. Фундаментальною парадигмою культури епохи постмодерну стає 
поняття "хаос", а основним постулатом – "порядок із хаосу". Модерністський ідеал необхідності, домі-
нуючий в організованому світі, змінюється ідеалом випадковості в світі хаотичних реалій. 

Якщо в філософії модернізму хаотичність ототожнюється з первоначалом буття, то у постмо-
дерністському контексті – інтерпретується в аспекті своєї креативності. Для постмодернізму характер-
на ідея цілеспрямованого створення хаотичності: феномен хаосу, нестабільності осмислюється 
постмодерністською рефлексією як фундаментальна основа для формування нових культурних конфі-
гурацій, а позбавлений первинного змісту текст – як відкрите поле для актуалізації плюральних зміс-
тів, що особливо проявляється у точках біфуркації. З позиції постмодернізму хаотичність пронизує усі 
рівні буття, а сучасна соціальна реальність являє собою "дезорганізований капіталізм" [5].  

Якщо модернізм характеризується центричними інтенціями, то постмодернізм дає орієнтацію 
на культурний поліцентризм у всіх його проявах. Модель синхронного історичного процесу, що консти-
туюється постмодернізмом, детермінує співіснування в єдиному соціокультурному полі альтернативних 
кодів і змістів. Як зазначає З. Сардер [6], у цьому контексті проявляється культурно-адаптаційний потен-
ціал постмодерна, спрямований на діалог культур без будь-яких обмежень (політико-ідеологічних, етніч-
них, релігійних тощо).  

А втім, у цьому переплетінні світоглядних парадигм і плюральних аксіологій людині важко за-
фіксувати свою життєву позицію. Така ситуація спровокувала кризу ідентифікації, коли відбувається 
руйнування цілісного сприйняття суб’єктом себе як аутототожної особистості, коли людина виявляєть-
ся нездатною чітко визначити свою позицію відносно існуючих плюральних аксіологій. Пояснюючи па-
радокс сучасності, Р. Лєнг висловів думку, що особистості не достачає відчуття індивідуальності, 
автономності, власної цінності, вона переживає своє Я як частково відчужене від тіла [3].  

Сьогодні на зміну деконструктивізму приходить нова версія постмодерністської філософії – 
after-postmodernism, орієнтована на подолання кризи ідентифікації. На противагу модерністській філо-
софській традиції, в межах якої людська свідомість позиціонувалася як спрямованість на об’єкт (біна-
рність суб’єкт—об‘єкт), а також постмодерністському деконструктивізму, актуалізованому через 
відношення суб’єкт-текст, after-postmodernism орієнтований на "воскресіння суб’єкта". Він зміщує ак-
цент з текстологічної реальності на комунікативну, центруючись навколо бінарності суб’єкт—суб’єкт. 

Стрижнем комунікації постмодерну є настанова на толерантність. В процесі комунікації фор-
мується інформативна й екзистенціальна взаємодія між комунікантами, за допомогою якої досягається 
взаєморозуміння. Внаслідок діалогу відбувається генералізація цінностей, що все більше визволяє 
комунікативну дію від успадкованих зразків поведінки. Повнота розуміння забезпечується завдяки 
знанню мови Іншого в усій її специфіці, виконанню правил діалогу, позбавленого будь-якого примусу 
(інституціонального тощо) і узгодженості планів дій на основі загального визначення ситуації. Справж-
ній консенсус досягається при діалогічно рівноправній процедурі аргументації, що спирається на по-
всякденну практику. Суб’єкти, досягаючи узгодження, одночасно підтверджують й оновлюють свою 
належність до певної соціальної групи, а також власну ідентичність, що забезпечує соціальну інтеграцію.  

Філософія постмодерну по-новому артикулює розуміння мовної реальності. Сучасним етапом 
її розвитку стала концепція мовних ігор К.-О. Апеля [1]. Зазначу, що термін "мовні ігри", введений у 
науковий обіг Л. Вітгенштейном, означає одне ціле – мову і дії, з якими вона переплітається [2, 83]. 
Якщо в епоху деконструктивізму тлумачення цього поняття в контексті культурних практик спиралося 
на взаємодію між суб’єктом і текстом, то К.-О. Апель надає йому нового змісту, розглядаючи як 
суб’єкт-суб’єктну комунікацію. У цьому контексті мова стає не лише механізмом об’єктивації інформа-
ції, а й медіатором розуміння між суб’єктами. Регулятивним механізмом комунікації (міжособистісної, 
публічної або масової), за К.-О. Апелем, стає діалогічне взаєморозуміння суб’єктів.  

Концепція мовних ігор лягла в основу, зокрема, перформансу, хепенінгу, флешмобу, парадиг-
мальною основою яких є осмислення мовних ігор як форми життя. У контексті постмодернізму гра зві-
льняє свідомість з-під гніту стереотипів, надає індивіду можливість самореалізації, що виходить за 
межі його соціальних ролей, сприяє його самовираженню.  

Оцінюючи українські реалії, можна конституювати, що сучасне українське соціокультурне поле 
гетерогенне: у єдиному просторі співіснують аксіологічні системи премодерну, модерну, постмодерну 
(у його двох модифікаціях – постмодерністська класика деконструктивізму і after-postmodernism), що 
проявляється у неоднаковості змістових орієнтирів соціокультурного мислення різних верств українсь-
кого суспільства.  

Вагома частина українського соціуму перебуває у стані модерну. Її ментально-світоглядна матриця 
ґрунтується на атеїстичній моделі світопояснення, лінійному тлумаченні детермінізму, темпоральній логіці, 
логоцентризмі, презумпції побудови універсально-раціональної моделі світу і суб’єкт-об’єктному бінаризмі. 
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Постмодернізм, визначаючи світорозуміння певної верстви українського суспільства, орієнтує 
на модель бачення реальності, основану на нелінійному детермінізмі. Відмовляючись від примусової 
каузальності і логоцентризму, він фокусується на іманентній логіці саморозвитку нестабільних систем, 
а також багатовекторності їх динамічних процесів. Зазначу, що сьогодні парадигма плюральності 
культурного розвитку стала методологічним орієнтиром у вивченні широкого кола питань, пов’язаних 
із динамікою локальних і регіональних явищ в українському соціокультурному просторі, подоланням 
міжрегіональних конфліктів тощо. Однак постмодернізм ще не набув статусу філософської традиції в 
режимі past perfect: його зміст, термінологічний інструментарій знаходяться в процесі свого станов-
лення і не мають достатньої уніфікованості.  

А втім, в аграрному секторі українського суспільства продовжує зберігатися парадигмальна 
орієнтація на національні традиції. Ця культура сформувалася внаслідок взаємодії побутових форм 
людської активності і релігійної практики українського народу та ввібрала конструктивні елементи всіх 
аспектів його життєдіяльності. У соціально-психологічних настановах цієї верстви населення найбільш 
проявляється українська ментальність, що відбиває життєві й практичні настанови, стійкі образи світу, 
емоційні переваги, властиві українському народу і його культурній традиції, завдяки яким здійснюється 
колективна й індивідуальна діяльність. Крізь ментальну матрицю мислення відбувається сприйняття 
народом основних аспектів реального і трансцендентного світів.  

Зберігаючи типове у психології і поведінці народу, те, що закладалось у свідомості людей їх 
вихованням, культурою, мовою, релігією протягом великих хронологічних відрізків часу, ментальність 
виконує роль механізму, що відповідає за психологічну адаптацію соціуму до навколишнього середо-
вища. Це проявилося, зокрема, у часовому вимірі. Повсякденній свідомості значної частини українців, 
з їх аграрним способом життя, найбільш відповідає циклічна модель часу, що відпрацьована століття-
ми і збереглася до наших часів. А втім, будучи домінуючою у цьому суспільстві, циклічна часова мо-
дель сьогодні мирно співіснує з модерністською лінійною концепцією соціокультурного розвитку.  

У межах традиційної культури значну роль відіграють релігія і релігійні інститути. Незважаючи 
на примусову атеїстичну політику з боку радянської держави, народна релігійна культура наполегливо 
намагалася зберегти власні традиційні патерни. Сьогодні у незалежній Україні усе більше місця у сві-
тогляді людини займає релігійний компонент як стабілізуючий фактор суспільного життя, як засіб ви-
рішення моральної проблематики. Культурний простір наповнюється реставрацією релігійних засад 
суспільства, релігійні ідеї активно витискують марксистсько-ленінську доктрину й атеїстичну ідеологію. 
Саме у релігії переважна частина сучасного українського суспільства вбачає внутрішній резерв для 
мобілізації і відновлення структури своєї соціокультурної організації.  

Однак цей процес відбувається на тлі суттєвих трансформацій релігійної свідомості суспільст-
ва, які зумовлені не лише загальносвітовими тенденціями, а й суто внутрішніми локальними особли-
востями. У радянський період був перекритий основний канал ретрансляції релігійного знання – від 
старшого покоління до молодшого. Всередині сім’ї старше покоління блокувало передавання релігій-
ної інформації наступному поколінню, свідомо уникаючи навчання християнському катехізису. Це зу-
мовило специфіку релігійної свідомості: протягом усього XX століття відбувався поступовий перехід 
релігійної свідомості з книжкової сфери в обрядову. Така ситуація призвела то того, що знання алго-
ритму поведінки у виконанні релігійних обрядів стали більш важливими, ніж їх богословська сутність. 
Виконуючи релігійні ритуали, сучасна молодь часто не розуміє їх сакрального змісту. 

Відтак, говорячи про сучасну українську культуру, ми розуміємо систему соціокультурних про-
грам людської активності (діяльності, поведінки, комунікації), параметри якої детерміновані різними 
формами свідомості, властивими епохам премодерну, модерну і постмодерну. 
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Герчановская П. Э. Параметри нового мира: премодернизм—модернизм—постмодернизм 
В статье рассматриваются трансформационные процессы в современном украинском культурном поле. 

Констатируется, что в едином социокультурном пространстве сосуществуют аксиологические системы премоде-
рна, модерна и постмодерна. 

Ключевые слова: премодерн, модерн, постмодерн, модернизм, постмодернизм, народная культура. 
 
Gerchanivska P. Parameters of the new world: premodernism—modernism—postmodernism 
The article is devoted to the transformation processes in the modern Ukrainian cultural field. Analysis showed 

that the modern Ukrainian socio-cultural field is heterogeneous. Axiological systems of premodern, modern and 
postmodern co-exist in the same cultural space, which is manifested in various semantic orientations of socio-cultural 
thinking of different layers of Ukrainian society. 

A significant part of Ukrainian society is on the stage of modern. Its mental-worldview matrix is based on 
atheistic model understanding the world and a linear interpretation of determinism, on temporal logic and logo-centrism, 
on the presumption of constructing a rational model of the world and the subject-object binarism. 

Postmodernism reflects a completely different way of understanding the world. Reflecting the worldview a 
certain layer of Ukrainian society, it orients on the model of the vision of reality that is based on a linear determinism. 
Postmodernism focuses on immanent logic of the self-development of unstable systems, as well as on multi-vector 
dynamic processes, refusing to the forced causality and logo-centrism.  

It was noted that today the paradigm of plurality of cultural development has methodological landmark in the 
study of a wide range of issues related, in particular, with the dynamics of local and plural phenomena in Ukrainian socio-
cultural space and the overcoming of inter-regional and inter-religious conflicts. However, postmodernism has not 
acquired the status of a philosophical tradition in the mode of past perfect. Its meaning and terminology tools are in the 
process of formation and not have sufficient unification. 

It is shown that at the same time paradigmatic orientation to the national traditions is preserved in the 
agricultural sector of Ukrainian society. This culture was formed a result of interaction everyday forms of activity and 
religious practices of the Ukrainian people. Ukrainian mentality is most often seen in the socio-psychological orientations 
of this segment of the population. People are perceived the basic aspects of the real and transcendental worlds it is 
through the mental matrix. 

The proven for centuries cyclical model of time is the most understandable to the everyday consciousness of 
Ukrainians with their agrarian way of life. And meanwhile, being dominant in a given society, the cyclic model is now 
coexists peacefully with the modernistic concept of socio-cultural development. 

It is proved that religion and religious institutions play an important role in traditional culture. Now religious ideas 
are actively being squeezed the Marxist-Leninist doctrine and atheistic ideology of the Soviet period. Most of the 
Ukrainian society sees in religion internal reserve for the stabilization of public life. 

However, this process takes place against the background of substantial transformation of the religious 
consciousness of the society, which is caused not only worldwide tendencies but also local features. Basic channel of 
retransmission of religious knowledge from the older generation to the younger was closed during the Soviet period. It 
has defined specific of modern Ukrainian religious consciousness. The gradual transition of religious consciousness from 
the dogmatic sphere in the ritual sphere was observed throughout the XX century. As a result the knowledge of religious 
observance has become more important than their theological meaning. 

The man was unable to define a clear life position in this interweaving of worldview paradigms and pluralistic 
axiology. This situation provoked an identity crisis in the Ukrainian society and actualized the problem of creating a 
strategy for the socialization of the individual in modern society. 

Key words: premodern, modern, postmodern, modernism, postmodernism, folk culture. 
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ТРАДИЦІЙНИЙ ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД ТА ДИНАМІКА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ: 

СИМВОЛІКА ВЕСІЛЬНОГО ТА ПІСЛЯВЕСІЛЬНОГО ЕТАПІВ 
 
У статті розглядаються питання трансформації та динаміки традиційної весільної обря-

довості з висвітленням символіки весільного та післявесільного етапів у різних регіонах України. 
Доведено, що збереження архаїчної традиційної обрядовості впливає на мистецькі процеси й хара-
ктеризується консервацією в дозвіллєво-розважальній сфері. 

Ключові слова: традиційний весільний обряд, динаміка, весільна обрядовість, символіка, 
трансформації, родина, ритуал, коровай, традиції. 

 
Весільний обряд є частиною родинної обрядовості, творенням нової сім’ї, продовженням роду, 

чим й актуалізується ця царина проблеми. 
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Обряди досліджувано в працях багатьох авторів, серед яких Т. Агапкіна, М. Гримич, А. Вєсєловсь-
кий, В. Давидюк, О. Кісь, В. Костик, С. Лащенко, С. Маховська, Л. Невська, О. Олійник, Л. Петрухіна, 
В. Пропп, Ф. Савченко, О. Сєдакова, С. Толстая, М. Толстой, В. Топоров, О. Фрейнденберг, проте близько 
до зазначеного аспекту досліджень підійшли лише А. Байбурін, В. Балушок, О. Курочкін, Г. Левінтон, 
Н. Лисюк, М. Маєрчик, О. Чебанюк [2, 15].  

Попри вагомі теоретичні розробки української весільної обрядовості, піднята в дослідженні 
проблема трансформації весільної обрядовості ще не отримала належного висвітлення в культуроло-
гічній науці. Актуальними залишаються комплексний аналіз обрядовості та її трансформацій в умовах 
докорінних світоглядних змін весільної обрядовості в регіонах України. 

Мета – обґрунтувати трансформації та динаміку традиційної весільної обрядовості з висвіт-
ленням символіки весільного та післявесільного етапів. 

Весілля – найвищий кульмінаційний момент весільної обрядовості. Власне весілля починалося 
в неділю в хаті кожного з молодих. Там існував звичай проводити весілля в домі молодого і в домі мо-
лодої, влаштовували великий весільний обід у кожного. Цей акт обряду протягом ХХ ст. набуває 
трансформаційного змісту і відбувається вже за домовленістю родин.  

Весілля починалося з підготовки до нього – з дотримання коровайних ритуалів. 
Усі пов’язані з короваєм обрядодії всуціль пронизані поетичними коровайними піснями. М. Сум-

цов навів численні приклади обрядового використання хлібних зерен не лише у слов’ян, а й у багатьох 
інших народів [14, 213]. Він першим систематизував увесь слов’янський матеріал, виявивши релігійно-
магічну сутність обрядового хліба та його пісенні образи. Хліб – це водночас і священний центр, на-
вколо якого вибудовується тілесне й фізичне життя народу, і символ родючості. Останній сенс закли-
каний підсилити продуктивне джерело весільної обрядовості. Побачити перегуки між значеннями 
символу хліба в обрядовості і пісенності можна на прикладі, що його наводить П. Литвинова-Бартош. 
Хліб, з яким йшли сватати дівку на Чернігівщині, мусів мати зліпок (знак, що хліб злипся у печі з іншим 
хлібом): так "годиться", щоб під час сватання "вдача була" [10, 72]. Семантика такої обрядової деталі 
прозора: до хліба, що має значення сім’ї, роду, "припікається" частина іншої хлібини, тобто, іншого 
роду. Натомість "хлібина" роду молодої має відповідно зменшитись. Символічний мотив відсікання від 
хлібини скибки наявний у весільній пісенності українців: "… Як украю скибку хліба, не притулю, 
/Звінчалася моя доня, не прийму я ..." (Київщина) [6, 187]. 

Відкраяна скибка весільного хліба належить родові молодого: молода стає своєю у родині чоловіка 
і гостею у родині рідних батьків: "Відкраяна скибка хліба, /Вже й не прикладу, /– Дитя моє заручене /За гос-
тя прийму" [5, 191]. Символіка короваю як роду з новим членом, як "новоспеченого" роду яскраво проявля-
ється в ритуалі поділу короваю, який символізує перерозподіл долі (хлібного наділу) між членами нового 
роду. Про важливість такої дії в канві усієї весільної обрядовості свідчить те, що цей ритуал зберігся донині 
у місцях, де продовжують пекти коровай, і відбувається з особливою урочистістю. 

Поширеним у багатьох районах був раніше звичай молоти муку на жорнах безпосередньо перед 
обрядом випікання, учасниками якого були парубки і дівчата. О. Потебня у своїх "Поясненнях..." тлумачив 
символічний паралелізм "мука – з пшениці, з дівки – молодиця" [12, 13]. Дослідник дійшов висновку, що 
укладання шлюбу "може бути поставленим у залежність від збору пшениці" [11, 13]. Жнива, зокрема, порі-
внюють з весіллям, а молотьбу зерна чи мелення крупи – зі статевим актом, напр., як у весільних піснях: 
"На печі молотив, /На припечку віяв, /Не кажи, дівчинонько, /Що я тобі діяв" [5, 617], або: "Таки, мати, мель-
ник, /Таки, мати, добрий, /Таки, мати, хороший, /Меле гречку без грошей" [5, 618]. 

Власне на еротичний характер (а відповідно такий, який забезпечує плідність) звичаю молоти 
муку безпосередньо перед печенням короваю вказував і Хв. Вовк у праці "Шлюбний ритуал та обряди 
на Україні" [7, 245].  

Отож, вплітання обрядового обмолоту муки в коровайний обряд мало багато символічних ко-
нотацій, які підтримували живе образно-символічне мислення народу. Проте у ХХ ст. цей обряд зни-
кає: муку купують у крамниці чи на базарі. Спрощується процес власне готування весільного хліба, 
гублячи при цьому багато значущих нюансів. Напр., воду, у якій мили руки коровайниці, обов’язково 
виливали під солодку яблуню, вишню, "щоб вишня родила, щоб Галя Миколу любила" [1, 52], так, по-
перше, утримувався живий символічний зв’язок між поняттями смаковим "солодкий" та абстрактним 
"кохання", а, по-друге, зберігався механізм контагіозної магії. У ХХ ст. традиція печення хліба з обряду 
часто перетворюється на звичайне готування святкового столу.  

Найбільш архаїчний варіант коровайної обрядовості, що зберігся на Чернігівщині й Волині до поча-
тку ХХ ст., полягав у тому, щоб коровай виносити у супроводі музик до комори. На Південній Київщині ко-
ровай не виносили до комори, а ставили його на столі в хаті, де він був усе весілля. Коровайницям за 
роботу дарували хустки, шишки. Крім короваю, випікали ще лежні, калачі. Їх різали на другий день весілля, 
після шлюбної ночі, і обдаровували ними весільних гостей, переважно дівчат, які приносили молодій сні-
данок. Випікали ще спеціальні калачі, "гребінь" – для матері молодої, "борону" – для батька молодої. 

Коровай готували днів за три до весілля, іноді зранку напередодні весілля, в суботу (зокрема, 
за дослідженнями автора в селах Пінчуки, Тростинка Васильківського р-ну та села Дубівка Таращан-
ського р-ну Київської обл.). Коровай був обов’язковим при першому шлюбі, вдовам і вдівцям коровай 
не пекли. Коровайницями були жінки, які самі щасливі в шлюбі, дівчата та вдови не допускалися. Весь 
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процес від замішування тіста до випікання самого короваю супроводжується обрядовими піснями. Пе-
кли два короваї: один у домі молодої і другий – у молодого. Вироблений коровай саджали у піч. Для 
цього запрошували чоловіка – "кучерявого" вимітати піч. Після цього чоловік, який саджав коровай, 
або старша коровайниця стукали лопатою в чотири стіни, а всі інші брали діжу і з нею танцювали по 
хаті, вдаряючи тричі об стелю (щоб добре виріс і хорошим вдався коровай). Усі цілувались, обніма-
лись, коровайниці мили руки і тією водою всі вмивалися ("щоб молоді любились") [2, 134–135].  

Як бачимо, коровайне дійство містить у собі міфологічно-магічний заряд підтримання структури 
світобудови в належному стані й водночас моделювання його бажаного майбутнього. Ось як "підтриму-
валася структура мікрокосму" у весільній обрядовості, зокрема в її "коровайних" традиціях с. Пінчуки Ва-
сильківського району Київської області, що їй присвятила окреме дослідження автор цих рядків 
(записано мовою інформаторів). На весілля випікали коровай, шишки, лежень. Шишки пекли раніше не 
завжди в суботу; як далека родина, то випікали і за тиждень або в п’ятницю. Коровай печуть з піснями (в 
молодої коровай і лежень, а в молодого тільки коровай). Покритка, вдова, розвідниця, "нечесна", та що 
мала два, три шлюби, та, що в неї діти мруть, – не можуть бути коровайницями (місити й пекти коровай). 
Саме головне, щоб було не менш як чотири коровайниці, а потім, скільки може запросити хазяйка. 

Випікали в один день у молодого і в молодої. Коровайниці, коли приходили – цілувалися, вми-
валися. Серед них вибирали старшу коровайницю – це була родичка чи сестра, чи хтось із рідних. Во-
на тільки командувала, а ліпили інші. Казала, скільки треба чого класти – яєць, муки, грошей... Перед 
вчиненням коровайниці просили благословення у господарів. Розчиняли в ночвах, діжі. Діжу носили по 
хаті, підкидали до сволока. Підкидаючи діжу, коровайниці цілувалися навхрест. Підкидали діжу пусту 
до стелі, після чого місили коровай.  

Як молода "покритка" або свахи наперед знають, що молода "нечесна", то співають при коро-
ваєві: " …Коровайниці п’яні, /Коровай зіпсували. /Перснями золотенькими, /Ручками та біленькими. 
/Черевата коровай місить, /А черево до колін висить. /А боярин підбігає, /Черево підіймає". 

На коровай ліпили голуби, вареники з маком, квітки, шишки, калачі і гроші клали в коровай, і 
сирі яйця. І шпильку клали, то кажуть: "Пристібають молоду до молодого, щоб не розходились".  

Як коровай росте, так і щастя буде рости у молодих. Крім короваю і шишок, в с. Пінчуки випі-
кають ще й лежень. Завжди його розрізали останнім, коли не вистачало короваю дівчатам на снідання. 

Після того, як поліпили коровай, коровайниці беруть пусту діжу, кладуть ножі в неї навхрест і 
співають: "Чотири ножі в діжі /Та чотири коровайниці, /Що хороший коровай бгали …". Носили учоти-
рьох діжу, тоді нею стукали у стелю, у сволок підстукували. Після того, як поносять діжу, поки коровай 
печеться, її миють. Потім миють руки, умиваються, хто є в хаті – усіх умивають.  

Коровайниці виймають з печі коровай, лежінь та шишки, які вже попеклися. Встановлюють на 
столі. Дівчата, які зійшлися на дівич-вечір, вбирають коровай. 

Коровай викладають на хустку або на рушник, підперезують його червоною стрічкою. Дівчата 
наряджають, а батько молодої запрошує коровайниць за стіл вечеряти. Пригощає чаркою, дякує, за-
прошує на весілля. А мати роздає шишки "від молодої" і в дарунок за роботу дає по хусточці. Розхо-
дяться і уклінно дякують: "Помагай, Боже!" [2, 134–138]. 

Коровай має добре випектись, не пригоріти, по ньому прогнозували майбутнє життя молодих. 
Існувало повір’я, що вдало спечений коровай принесе молодим щастя, тріснутий – віщує розлучення, 
а покручений – лиху долю. 

Коли виймали випечене з печі, закінчували оздоблення короваю. По-перше, його клали на ру-
шник чи хустку, обперізували червоною стрічкою, потім рясно обкладали зверху барвінком і калиною, 
клали попарно колоски жита і дві ложки, обгорнені червоною заполоччю.  

Занепад традицій, пов’язаних із печенням ритуального хліба, частково відбувався ще в ХІХ ст., 
коли поступово втрачав актуальність звичай приготування спільного короваю (цікаво, що до початку 
ХХ ст. такий спосіб випікання обрядового хліба зберігся у районах добре збереженої обрядової куль-
тури – Поліссі та Карпатах [1, 48–49]). Десакралізація змісту хліба виражає себе навіть у новій рецеп-
турі. У деяких місцевостях традиції печення весільного короваю ще дотримуються, проте такий звичай 
вже має змодифікований вигляд. Готує коровай не гурт жінок, а кухарка. Відповідно перестають функ-
ціонувати та забуваються з часом коровайні пісні, що активізували багату символіку хліба, представ-
ляли символічне наповнення образів пшениці, жита, муки тощо.  

Поступове зникнення цієї традиції спостерігається по всій Україні "Коровай тепер мало де пе-
чуть дома, а більше купують у місті, а вдома печуть тільки паляниці й шишки" [1, 82].  

Відтак зазначимо, що хоч коровайні ритуали збереглися здебільшого в автентичному вигляді, сьо-
годні вони значною мірою тяжіють до зникнення. Однак, у цілому випікання весільного короваю супрово-
джуване спеціальними ритуалами здебільшого залишається важливою частиною весільного обряду. 
Варто нагадати, що коровайна обрядовість передусім містила в собі семантику охоронних функцій, як і 
атрибутика вишиваних власноруч весільних рушників, прикрашеного гільця, шаблі тощо. Зазначимо, що 
динаміка традиційної весільної обрядовості впродовж досліджуваного періоду демонструє поступове "ви-
мивання" семантичного шару, пов’язаного з охоронними смислами. Водночас збіднення зазнають інші се-
мантичні шари, що конотують з коровайною обрядовістю – сенси забезпечення родючості, єдності 
нововиниклого мікрокосму сім’ї. 

Культурологія  Босик З. О. 
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Посад молодих, що також відбувався у передвесільний день, багато дослідників вважають 
кульмінацією українського весілля. Обрядовість посаду проходила надзвичайно урочисто і в домі мо-
лодого і в домі молодої. Напр., ХІХ – поч. ХХ ст. проведення посаду було різне за часом – або в субо-
ту вранці, коли молоді відправлялись на село запрошувати на весілля, або, найчастіше, в суботу 
ввечері, або й у неділю вранці перед шлюбом. За дослідженнями В. Борисенко, ця частина весілля 
зазнала певних композиційних змін ще на поч. ХХ ст., коли "в окремих районах України (на Східному 
Поділлі, частково на Київщині) спостерігається інновація звичаю. Наречений після повернення з церк-
ви залишається на обід в нареченої і сам вже не йде за своєю родиною..." [1, 74].  

Десакралізація посаду молодих виявляється зокрема в інноваціях облаштування самого місця 
посаду. Ранні записи весільного обряду наголошують на тому, що молоді мали сидіти на вивернутому 
догори вовною кожусі. Образ вовни незмінно асоціювався із багатством. Проте в ХХ ст. "...подекуди 
кожух як обрядовий елемент фіксується тільки весільною піснею, а в реальних діях (при розплетені 
коси, посаді молодих) замінюється на подушку, рядно" [1, 102]. 

Властивою частиною обрядодії посаду є й розплетення коси молодої. Розплетини проходили 
перед весіллям або в день весілля. Розплетення молодої відбувалося надзвичайно урочисто в прису-
тності рідних, сусідів, дружок. Молоду садили на стілець, покритий кожухом іноді подушкою. За тради-
цією косу розплітав найчастіше брат або старша дружка, яка й прибирала голову молодій. 

Обрядовість розплетення коси надзвичайно цікава тому, що зберегла навіть до ХХ ст. пережитки доби 
матріархату. Майже у всіх записах є згадка про те, що косу розплітали брат, дядько (брат матері), мати, сестри, 
дружки. Про батька в обрядовості розплетин згадується рідко. Цей звичай символізував дівочу чистоту: розплі-
тають косу рідні, а не чужі руки. У ХХ ст. цей акт обрядодійства набуває суто формального значення. 

У ХІХ ст. в українську народну весільну обрядовість увійшла традиція церковного шлюбу – він-
чання. Це, однак, не завадило збереженню народних традицій, і перед відправленням до церкви мо-
лодий з молодою, тримаючись за хустку старости, обходили тричі навколо столу, кланялись батькам, 
які благословляли дітей до шлюбу. Після чого йшли до церкви урочисто, без музики та пісень. 

До ХХ ст. обрядовість вінчання, як свідчать записи дослідників, відбувались окремо, і зовсім 
незалежно від весільної народної обрядовості. Зберігалася традиція, за якою молодий після шлюбу 
повертається до свого дому, молода – до свого. Слід зазначити, що у ХХ ст. вінчання в церкві, посту-
пово вростаючи в канву ритуалу, набуло юридичної сили, стало природною складовою весільної дра-
ми. Вінчання починає відбуватися у весільну неділю, що знаменує зростання його ваги.  

Водночас церковна обрядовість укладання шлюбу впродовж усього радянського періоду зазнавала 
постійних заборон, і лише в його останнє десятиліття була легалізована й легітимізована. Імовірно через до-
вгий час існування цієї обрядодії в майже нелегальному статусі однієї традиції виходу до вінчання на теренах 
України так і не склалося. Молоді зазвичай вінчалися в день весілля. Спеціальних пісень було мало. Трапля-
лося, що молодий з молодою йшли до церкви в присутності дружки і боярина. Поверталися так, як і йшли, 
без пісень. Спеціальної обрядовості не було також при зустрічі молодих після церковного шлюбу, церемонія 
якого кінчалася хіба що обідом, але то був звичай більше традиційний. Весільні походи молодого до молодої і 
навпаки лягли в основу творення обрядовості походу до церкви, урізноманітнюючись місцевими традиціями.  

Повінчаних молодих, після їх повернення з церкви, у воротах зустрічають батьки з житнім хлі-
бом та водою. Виконавши всі церемонії, молодих ведуть до хати, і саджають за стіл. Отже, після цер-
ковного шлюбу починалося власне весілля. 

Поїзд молодого, збираючись до нареченої, обходить тричі навколо столу. В обрядодіях, що 
здійснювалися по відході молодого за молодою, найчастіше спостерігається магічна складова, 
пов’язана з древнім аграрним культом слов’ян, у якій головну роль виконувала мати. В ХІХ ст. найчас-
тіше мати виходила у вивернутому кожусі, благословляла сина й обсипала весільний поїзд зерном 
пшениці, вівса, цукерками, грішми, горіхами, сушнею, кропила свяченою водою. 

Весільна обрядовість, яка супроводить приїзд молодого до дому молодої, зберігає пережитки 
"умикання" нареченої, її купівлі, а також відбиває особливості договірного весілля. Молодого та його 
дружину не відразу впускали до хати молодої, вимагали викупу. Молода в цей час сиділа на покуті, 
біля неї сидів брат, який "охороняв" її, у нього бояри молодого купували молоду.  

Після обдарування двох родів, роздачі короваю подекуди приступали до покриття голови мо-
лодої. Обряд покривання молодої в ХІХ ст. відбувався за часом по-різному, іноді відразу після приїзду 
молодого за молодою, ще перед роздачею короваю, іноді після весільного обіду: подекуди обряд по-
кривання відбувався уже в домі молодого. Обряд покриття голови молодої засвідчував, що вона з ді-
вочої громади переходила до громади жінок і, крім того, під владу чоловіка. 

Всі обряди юридично закріплювали єднання двох родів і створення нової сім’ї. Примирення 
наставало за весільним обідом або переважно за вечерею, бо, як свідчать давні записи весіль, моло-
дий приїжджав за молодою пізно. 

Бояри виносили придане молодої і складали його на віз. Основним приданим була скриня. Ма-
ти, а іноді бояри, давали донці хліб і до ніг клали чорну курку. По дорозі до молодого молодь 
обов’язково робила перейму, часто хлопці села, якщо хлопець був із іншого села, чинили шкоду, вий-
мали шпиці з осей, розпрягали коней тощо. Перед двором молодого або перед порогом весільний по-
їзд перевозили або переводили через вогонь. 
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Молода після зустрічі молодих матір’ю молодого, ввійшовши до хати, кидає під піч курку. Ці 
обряди являють собою пережитки домашнього вогнища. 

У хаті молодих зустрічає мати і батько, вони разом благословляють молодих. Після низки це-
ремоній молодих готують до шлюбної ночі. Ця частина весільного обряду традиційно має назву комо-
ри й збереглася в Україні протягом вельми тривалого часу, а на селах – до 30-х років ХХ ст. [8, 123].  

Своєрідним регулятором дівочої цноти був в давнину так званий звичай "комори". Перша 
шлюбна ніч весільного сакрального церемоніалу мала підтвердити перед свахами молодого дівочу 
цнотливість.  

Починаючи з останньої чверті XIX ст., фіксується поступове зникнення комірного обряду. По-
слаблення традиції, суворості в дотриманні усіх букв народного закону фіксуємо в ремарках типу: "У 
давні часи бувало й так, що коли молодий через що-небудь не втне "зробити калини" молодій, то, як-
що молода згоджувалась, то робив се старший дружко (теперечки замість дружка се роблять свахи)" 
(Чернігівщина, Східне Полісся, 1900) [10, 93].  

Уже наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. від обрядовості комори фактично залишилося високо мора-
льне поняття про виховання молодої, коли весілля кінчалося щасливо. Якщо молода виявлялася нечес-
ною, веселощі припинялися і починали співати пісні, що ганьбили рід молодої. Коли молода зізнавалась у 
своїй нечесності, весільна обрядовість продовжувалась, тільки не було парадності, радості, співали багато 
сороміцьких пісень. Якщо ж весілля завершувалося щасливо, починались веселощі. На ранок запрошува-
ли батьків дівчини до родини молодих. Матері несли хліб, прикрашений барвінком, калиною, обв’язаний 
червоними вовняними нитками, підфарбовану в червоний колір горілку, оздоблену колосками жита. Якщо 
дівчина зберегла свою дівочу честь, то веселощі не мали меж. Тут знову починався банкет, обдарування 
молодих, яке супроводжувалося піснями. Переважала червона символіка. 

В останню чверть ХІХ ст. І. Франко констатує: "Обрядові сцени, наприклад, звані "Погане ве-
сілля", збереглися ще в деяких місцевостях України, в той час коли в Галичині залишилися з них де-
не-де лише невиразні сліди..." [15, 40].  

Про весільні звичаї 1880 років інформатор повідомляв: "погане весілля" буває дуже рідко: я 
була 16 раз у світилках і 13 раз у свахах і такий, що молода не чесна, був тільки один. Тепер то вже 
стало частіше" (Чернігівщина) [4, 96]. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. свідчення про поступове зникнення комірного обряду та ви-
падання його "сороміцького" (наскрізь символічного) репертуару з активного побутування в різних ре-
гіонах України з’являються в багатьох коментарях до весільних "комірних" пісень.  

Багато записів дають змогу пересвідчитися в тому, що протягом певного часу цей обрядовий 
ритуал відбувався формально, "розігрувався". Наприклад на Берестейщині десь приблизно на початку 
ХХ ст. спостерігаємо таке: "Колись, поки молодуха в винку, то водили молодих "спати" в клуню. Мо-
жуть ше й в молодушиного батька. Вони там ни лажєцьця спати і ни роздіваюцьця, оно постоєть чи 
посидєть. На минутину їх завидуть в клуню, зачeнєть там, двери зачинєть. Пожартують, очeнєть двери 
да й видуть назад" [9, 259]. 

Обряди, пов’язані з "коморою" загалом (незалежно від того, чи весілля "добре", чи "погане") у 
ХХ ст. виходять з активного побутування там, де ще зберігається їхній відголос, перетворюються на 
винятково формалізовані й схематизовані імітативно-ігрові сцени. У досліджуваному регіоні в такому 
вигляді вони збереглися й до сьогодні.  

За схемою традиційного весілля, поширеного наприкінці XIX – на початку XX ст. у понеділок пі-
сля першої повесільної ночі дівчата-дружки несли молодій снідання. У цей же день відбувалася й об-
рядодія ходження до води молодих, своєрідне посвячення, благословення і очищення. Ця обрядовість 
до початку ХХ ст. збереглась на території всієї України у більш чи менш вираженій формі. З часом ця 
обрядовість трансформується, молода приносить воду додому, нею вмиває всіх гостей і вмиваються 
молоді. Традиції очищення водою віками намагалася витіснити церква.  

Весільна обрядовість у понеділок надзвичайно різноманітна. Перезва переходила з дому мо-
лодої до молодого. Фактично йшов рід молодої. Загальноприйнятим було, що все весілля супрово-
джувалось піснями, ритуальними танцями. Жодне весілля не відбувалося без троїстих музик (скрипка, 
цимбали, бубон, решето, пізніше гармошка). 

На сьогодні майже зникла низка "перезвяних" обрядових пісень, пов’язаних із "коморою" спіль-
ними символічними мотивами. Ритуали "комори" та "перезви" були наповнені багатьма символічними 
діями, які сприяли утриманню в народній образно-символічній пам’яті стрункої системи знаків любов-
но-шлюбного, еротичного та продукуючого змісту. Зокрема, довгий час українське естетичне образо-
мислення під час виконання обрядів еротичного змісту послуговувалося символом зайця. Ще в 1960 
роках фіксовано подільський "приданський" звичай "доїння зайця" (його опудала), який супроводжува-
вся "недвозначними грубуватими жартами та натяками" (Вінниччина, Східне Поділля) [3, 420–422]. 
Паралельно в тому ж регіоні поширеними були "комірні" та "понеділкові" пісні, що залучали цей образ, 
напр., серед фіксацій Г. Танцюри знаходимо "весільну пісню у "гарний понеділок": – В коморі, коло 
скрині, /На білій перині /– Там було крику і виску: /Надушив заєць лиску" [13, 249]. 

Серед записів другої половини ХХ ст. на продукуючу семантику згаданого образу не натрапля-
ємо. Отже, явище випадання "комори" та "перезви" з весільного обряду "перекинуло" великий масив 
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"комірних" та "понеділкових" пісень з багатою еротичною символікою зі статусу пісень активного вжит-
ку до творів, що залишились у фольклорній пам’яті народу і поступово вмирають з її носіями. 

У вівторок відбувалася так звана циганщина. Це традиційне весільне гуляння, яке збереглось 
до ХХ ст. Збереження обряду насамперед пов’язане з його видовищністю. Втім це традиційне театралізо-
ване дійство сьогодні побутує вже в дещо змодифікованому вигляді: на сьогоднішній день тут переважає 
не ритуальний зміст перевдягань, крадіжок, бешкетів, що лежали в основі циганщини, а першою чергою 
естетично-розважальна функція. Помітним є розширення ролей та рольових дій і реплік у межах цього об-
ряду. Серед дійових осіб з’являються образи лікаря, міліціонера тощо, тобто ті персонажі, професійна дія-
льність яких дає широке поле для пародіювання, створення гротескних картин. 

У середу, четвер, п’ятницю відбувались "перезивки", коли гостювали у молодого, дружка у ро-
дичів. У суботу в батьків молодої і молодого збиралися всі родичі. В неділю справляли "великі пироги". 
Молода їх сама пекла і разом з чоловіком везла до своїх батьків. Ці обрядодії здебільшого також зни-
кають через скорочення самого терміну весільного обряду.  

Загалом, для весілля ХХ ст. специфічні зміни у структурній канві обряду (зникнення або ж 
об’єднання деяких ритуальних ланок весільного обряду; скорочення окремих весільних обрядодій; 
збільшення питомої частки весільних обрядів розважального характеру).  

Скорочення весільної драми могло відбуватися шляхом випадання окремих традиційних ла-
нок. З весільного обряду можуть "вимиватися" як ритуали, що традиційно супроводжувалися піснями, 
так і ритуали без пісенних коментарів. Зникнення перших безпосередньо впливало на символічну сис-
тему. Разом з обрядом з активного побутування випадали або, у кращому випадку, "мігрували" до ін-
шого обряду весілля пісні, прив’язані до зниклого обряду. Такі ритуали зберігають символічну 
традицію на рівні словесних діалогів, на рівні дій з обрядовими реаліями, що більшою чи меншою мі-
рою актуалізують знакову семантику весільних компонентів тощо. 

Відтак, зі зникненням окремих ланок весільної обрядової поліфонії (не важливо, чи мають вони 
пісенний супровід) руйнується усталена система народних значень і позначень. 

Відтак, підсумовуючи низку трансформаційних зрушень весільної обрядовості українців, зазна-
чимо, що для сучасного весілля характерні зміни у структурній канві весільного обряду всіх регіонів 
України: зникнення/об’єднання деяких ритуалів весільного обряду; скорочення й схематизація окремих 
весільних обрядодій; розростання весільних розважальних обрядів. 

У сучасному весіллі найактивніше відбувається трансформація функціонального навантажен-
ня обрядодій – зсув акцентів з магічної та правової функцій на розважально-ігрову, видовищну. Оче-
видним є жартівливий, несерйозний, а подеколи й імітативний характер поширених і досі на весільних 
урочистостях звичаїв "утікання", "ховання" молодої чи інсценізоване її викрадення. Деякі обрядодії й 
ритуали набули винятково імітативного характеру (комора).  

Паралельно зі зникненням обрядодій, що постулюють агресивні стосунки родів, у ХХ ст. виходять з 
живого побутування й суголосні словесні тексти. Обрядові модифікації визначають зміни в наповненні пі-
сенного супроводу, що, у свою чергу, "корегує" образний світ українського весілля: функціональні зсуви 
вплинули на музичну тональність та ідейно-емоційну забарвленість окремих символів.  

Попри це, можна констатувати, що здійснювані (здебільшого стихійно, силами аматорів і ентузіас-
тів) заходи з відродження традиційної обрядовості приносять свої плоди: на сьогоднішній день спостеріга-
ються певні тенденції обережної реконструкції та відродження старовинних обрядів, що стимулюється 
також постійним зростанням цікавості та захвату наших сучасників змістом власних народних традицій.  

Крім того, збіднілість арсеналу шлюбної символіки, атрибутики й обрядодій, що її спричинило 
випадання з весільного ритуалу багатьох обрядових ланок, навряд чи можна трактувати як незворот-
ний занепад народної обрядовості й свідчення не менш незворотних світоглядних змін. Збереження 
архаїчної традиційної обрядовості здійснювалося й здійснюється її безперечним впливом на мистецькі 
процеси й консервацією її в дозвіллєво-розважальній сфері. Це, своєю чергою, забезпечує зворотній 
уплив мистецтва (і не лише на рівні фольклорних пам’яток і традицій) та дозвіллєвих практик на про-
цеси відродження традиційної обрядовості в умовах, коли зникають перешкоди для її існування.  
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Босик З. А. Традиционный свадебный обряд и динамика его трансформации: символика свадеб-

ного и послесвадебного этапов 
В статье рассматриваются вопросы трансформации и динамики традиционной свадебной обрядности с 

освещением символики свадебного и послесвадебного этапов в разных регионах Украины. Доказано, что сохра-
нение архаической традиционной обрядности влияет на проекты в искусстве и характеризируется консервацией 
в досугово-развлекательной сфере. 

Ключевые слова: свадебный обряд, динамика, свадебная обрядность, символика, трансформации, се-
мья, ритуал, каравай, традиции. 

 
Bosyk Z. Traditional wedding ceremony and the dynamics of its transformation: wedding symbols and 

after the wedding stage 
This paper deals with the transformation and the dynamics of the traditional wedding ceremony highlighting the 

symbolism of wedding and after wedding stages in the regions of Ukraine. 
It is analyzed the transformation of wedding stages in the twentieth century and discovered specific changes in 

the structural outline of ritual (disappearance or merger of some parts of the ritual wedding ceremony, some reduction of 
wedding ritual events, increasing the proportion of specific wedding entertaining ceremonies). 

Reducing of wedding drama takes place by loss of some traditional links. Some rituals, traditionally accompanied by 
songs and rituals without song comments, disappear from the wedding ceremony. The disappearance of the first directly 
affected the symbolic system. As a ritual disappeared from an active existence, wedding songs from this ritual disappeared too 
or, in the best case, "migrated" to another ritual. These rituals preserve symbolic tradition at the level of verbal dialogue, at the 
level of ritual actions realities that actualize more or less symbolic semantics of wedding components. 

With the disappearance of certain parts of the wedding ritual polyphonic singing, people's well-established 
system of values and symbols is also destroyed. 
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A number of transformational developments of Ukrainian marriage ceremony is described. We analyze the 
characteristic changes in the structural outline of the wedding ceremony in all regions of Ukraine: extinction and merger 
of some rituals of the wedding ceremony, the reduction and schematization of individual and wedding ritual events, and 
evergrowth of wedding entertainment rituals. 

In today's wedding, the most actively takes place the transformation of functional load of ritual events as well as 
focus shift from magical and legal functions for entertaining and spectacular. Humorous, not serious, and sometimes, 
imitative character of still common in wedding customs as "runaway", "hiding" or kidnapping the bride is very obvious. 
Some ceremonial events and rituals have become extremely imitative (pantry). 

Along with the disappearance of ceremonial events, that posit aggressive relationship of families in the twentieth 
century, consonant verbal texts also disappear from living existence. Ritual modifications determine changes in filling 
song accompaniment, which, in turn, "corrects" imaginative world of Ukrainian wedding: functional shifts have influenced 
the tone of the music and the conceptional and emotive characteristic of particular symbols. 

Nawdays we can observe tendencies of careful reconstruction and revival of ancient rituals that are stimulated 
by continuing increase of interest in folk traditions. 

Preservation of archaic traditional rituals has being carried out thanks to its to the processes of the revival of 
traditional rituals in an environment where obstacles for its existence disappear. 

Key words: traditional wedding ritual, dynamics, wedding ritual, symbolism, transformations, family, ritual, loaf, 
traditions. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІФОПОЕТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ 

 
У статті показано, як міфопоетичні уявлення про структуру світу були інтерпретовані в 

тематиці та образній системі творів українських митців. Проявами цього став багаторівневий 
символізм образів та їхня архетипна насиченість, звернення до "вічних" сюжетів. Приклади вклю-
чають філософсько-художні твори Г. Сковороди, міфотворчість Т. Шевченка, переосмислення фо-
льклору Лесею Українкою, розкриття ірраціональних моментів етнокультури в історичних 
романах та відтворення міфоподібних елементів у фантастиці.  

Ключові слова: архетип, інтерпретація, міфопоетика, символ, українське мистецтво. 
 
Звернення до міфопоетики є однією з помітних тенденцій сучасної культури, пов’язаною з про-

цесом осягнення власної спадщини та ідентичності в стрімко змінюваному глобалізованому світі. В 
деяких випадках митці свідомо ставлять завдання реконструкції або пере-створення міфу, в інших 
йдеться про успадкування фольклорних мотивів. В українській культурі обидва ці явища присутні в 
таких масштабах, які дозволяють розглядати мистецтво в якості художньої інтерпретації національної 
міфопоетики.  

Українську міфопоетику досліджували Д. Антонович, М. Грушевський, М. Драгоманов, М. Косто-
маров, І. Огієнко, О. Потебня, І. Франко. Значний евристичний потенціал мають праці таких сучасних до-
слідників, як Я. Боровський, В. Войтович, В. Давидюк, І. Карпова, О. Кирилюк, С. Кримський, Н. Левченко, 
В. Личковах, Г. Лозко, М. Попович, Н. Хамітов, В. Шевчук та інші. Завданням даної статті є застосування 
наявної методологічної бази для огляду інтерпретацій міфопоетичних структур в українській художній 
культурі від XVII ст. до наших днів. 

Людське мислення схильне до створення цілісного, нехай схематизованого, образу світу. В 
цьому велике значення відіграють архетипи як ментальні матриці, які в процесі взаємодії з зовнішньою 
реальністю наповнюються конкретним змістом. Ірраціональний та трансцендентний за визначенням, 
архетип не може бути безпосередньо присутнім у витворах художньої культури. Він постає у вигляді 
архетипного образу – пристосованою до людського сприйняття репрезентацією першообразу. На від-
міну від тотожного собі архетипу, архетипні образи мають помітні етнонаціональні та індивідуальні 
характеристики, причому таке поєднання вічного значення та сучасних смислів створює надзвичайний 
стереоскопічний ефект. Архетипні образи та символи можуть мати джерелом або позасвідоме самого 
митця, якщо воно має достатню "еруптивність" (термін І. Франка), або ж запозичуватися з фольклор-
них текстів. Хоча на теренах України важко знайти цілісні міфи, зате міфопоетичними елементами бу-
квально просякнуте все історичне буття наших предків. У спадщині геніальних митців етнонаціональні 
архетипи можуть знайти своє найвище вираження, і тому народ сприймає їх як відкриття істини про 
самого себе, як естетичний вираз своєї прихованої сутності. Серед провідних етноархетипів виділяють 
такі як Земля, Небо, Слово, Матір, Хата, Хутір, Серце, Душа та інші, в якості архетипових ідей називають 
софійність, кордоцентризм, антеїзм [6, 79]. Всі вони постійно відображаються в українському мистецтві, 
забезпечуючи спадковість традиції. Адже відомо, що руйнування символічної системи певної культури 
призводить до дестабілізації духовного життя спільноти, спустошеності й ідеологічного хаосу. 
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Оскільки сьогодні міф постає одним зі способів осягнення етнонаціональної ідентичності, митці 
нерідко ставлять собі завдання реконструкції з наявних фрагментів цілісної міфологічної картини, або 
ж створення нового міфу за зразками та законами міфопоетичного та естетичного мислення. Така на-
станова виходить за межі мистецтва, поєднуючи його, з одного боку, з наукою, з іншого – з релігією 
та/або ідеологією. Наприклад, відтворення трипільських керамічних артефактів є чимось більшим, ніж 
просто наукова реконструкція для музейних експозицій, або ж створення сувенірної продукції. Тут яв-
но проступає прагнення митця-дослідника долучитися до глибинних культурних смислів, спадкоємцем 
яких він себе відчуває.  

Коротко оглянемо форми інтерпретації міфопоетики в різних видах мистецтва.  
В музиці релікти архаїчного світобачення зберігаються в народних піснях та їх численних ара-

нжуваннях, часто в манері, розрахованій на привернення уваги сучасного городянина, причому не 
обов’язково українця. Однак прагнення до автентичної етнічної характерності сучасної музики є до-
статньо помітною тенденцією, тому такі проекти, як "Дикі танці" Руслани мали міжнародний успіх.  

Найбезпосереднішим чином міфологічні елементи збереглися в декоративно-ужитковому мис-
тецтві. Є дані, що культурна традиція оздоблення речей на теренах України не переривалася протя-
гом тисячоліть. Так, до нашого часу дійшла символіка часів Мезенської стоянки; зокрема, саме там 
був знайдений найдавніший меандровий візерунок в Європі [4, 88].  

В зображувальному мистецтві звернення до етнічних інваріантів може бути помітним у загальній 
манері зображення, в традиційності архетипних образів, у використанні символічно навантажених мотивів 
в реалістичних композиціях. О. В’ячеславова, чиє дисертаційне дослідження присвячене цій тематиці, ви-
значає міфологеми, які найчастіше використовуються в сучасній українській образотворчості (світове де-
рево, драбина, шлях, джерело тощо) та майстрів, чиї картини міфологізують предметно-речовий світ (К. 
Білокур, Я. Гніздовський, Ф. Манайло, М. Приймаченко, Р. Сельский; з сучасників – С. Гнойовий, Є. Лещен-
ко, М. Мазур, Д. Нагурний, М. Шкарапута) [1]. Іншим варіантом є поєднання сучасної манери з міфічною чи 
напівміфічною тематикою. В російському мистецтві цим уславилися І. Білібін, В. Васнецов, ранній М. Реріх. 
Серед українських художників можна назвати П. Андрусіва, О. Бадьо, М. Паленка.  

Деякі твори не просто використовують міфологічну символіку, а створюють візуальний образ 
українського макро- і мікрокосму. Саме такою картиною є загальновідома "Катерина" Т. Шевченка. 
Живописне полотно не є додатком до однойменної поеми, оскільки відрізняється відсутністю всієї 
профанної конкретики та введенням сакральних елементів. Тут постать самої Катерини перетворю-
ється на Ось світу, три кольори в її вбранні натякають на три рівні міфопоетичного універсуму. Верти-
каль людської фігури разом з горизонталлю обрію ділять картину на чотири квадранти, кожен з яких 
має комплексне символічне навантаження (див. [5]). На перетині вертикалі, горизонталі та двох діаго-
налей знаходиться ненароджене дитя Катерини, отже, Шевченко подає тему покритки та "байстрюка" 
як варіант універсального мотиву діви-матері та чудесної дитини. Відтак "Катерина" є символічним 
зображенням етнонаціонального Космосу. 

Слово "міф" стосовно митців використовується зараз аж надто часто. Міф – це оповідь, що в 
почуттєво-конкретній формі синтезу ідеї та образу описує фундаментальні структури всесвіту, соціуму 
та особистості в їх єдності та взаємній співвіднесеності; і яка сприймається носієм традиції як абсолю-
тна реальність, первинна та визначальна щодо повсякденного буття. Ці вимоги відразу відсіюють ху-
дожні твори, сконцентровані на описі психологічних реалій, а також натуралістичні течії, що не беруть 
до уваги космічний вимір людського існування. Можна погодитися з Н. Хамітовим, що кожна художня 
картина світу прагне стати міфологією. Проте далеко не кожному художньому світогляду це вдається, 
тому слово "міф" у власному сенсі слова може вживатися лише в окремих випадках. Але щодо Шев-
ченка це виправдано, оскільки він розкрив сутність та долю українського народу, що наближує його 
твори до "класичного" міфу, для якого визначальним є етіологічне та аксіологічне значення. Шевченко 
зробив свою міфопоетичну роботу чесно, без зайвої ідеалізації українців (див. [3]), але саме тому на-
род впізнав свій портрет і повірив його творцю. Серед сучасних письменників, які звертаються до 
українського міфосу, слід назвати Ліну Костенко. Продовжуючи справу Шевченка, вона створює уза-
гальнені ємні образи, які пояснюють історію та сучасність, визначають принципи буття народу. 

В українській літературі міфопоетика достатньо довго існувала у прихованій формі "успадко-
ваної" від фольклору символіки. Одним з перших письменників, який свідомо використовував тради-
ційну образність для виразу принципово нового змісту, був Григорій Сковорода. Наприклад, відомі в 
міфологічній традиції уявлення про макро- та мікрокосм у нього стали ключовими елементами оригі-
нальної філософської системи. Символи, які використовує Сковорода, на перший погляд, є фольклор-
ними або запозиченими з теологічної та філософської літератури. Але й тут є авторський відбір та 
зміна акцентів: наприклад, на відміну від інших українських письменників, Сковорода практично не ви-
користовує образу коня, який для нього асоціюється з війною. Отже, з одного боку, твори Сковороди є 
глибоко закоріненими в українській ментальності. З іншого – справжня інтерпретація традиції перед-
бачає не копіювання, а пере-створення. Та сама тенденція ще більше помітна на прикладі "Енеїді" І. 
Котляревського, де запозичена форма слугує передачі власного етнонаціонального змісту.  

Як було сказано, найбільшим українським міфотворцем дев’ятнадцятого століття став Тарас 
Шевченко. Однак, вихід української літературної міфопоетики на міжнародний рівень пов'язаний ско-
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ріше з повістями М.Гоголя, які презентували всій освіченій публіці імперії особливості української мен-
тальності та минуле нації. Цей письменник працював відразу в двох жанрах, які виходять на архетип-
ний рівень: в "Тарасі Бульбі" він створив новий епос, в "Вечорах на хуторі біля Диканьки" обробив 
"живу" нижчу міфологію.  

Відлунням фольклорної міфопоетики стала "Лісова Пісня" Лесі Українки, де образи з народних 
повір’їв створюють цілісний естетичний універсум. На відміну від міфічного, Космос "Лісової Пісні" роз-
колотий на дві частини – світ природи та світ людей. Події відбуваються на перетині цих двох світів, як 
у фольклорному жанрі бувальщини. Проте якщо бувальщина розповідає про зустріч людини (норма-
льної) з надприродним (аномальним), то в "Лісовій Пісні" ситуація протилежна: не-людина Мавка (но-
рмальна) зустрічається з псевдо-людським (аномальним). Міфологічні мотиви підіймають твори Лесі 
Українки від емпірики до вічних філософських істин, що збагатило культурний досвід українського на-
роду та зробило поетичну спадщину письменниці-мислителя явищем європейського масштабу. Ціка-
во, що драма-феєрія містить надзвичайно актуальні екологічні прозріння. 

Історичний роман теж може використовувати міфологеми заради осмислення сучасності. Так, 
Іван Франко в "Захарі Беркуті" описує ідилічне життя карпатської громади, яка завдяки своїй єдності 
змогла відбитися від нападу монголо-татар. Ця община є прикладом суспільства, яким воно має стати, 
і водночас відсилає до міфологеми "золотого віку".  

Тисячу років потому, майже на тій самій території відбувається дія "Тіней забутих предків" 
М.Коцюбинського, твору, позбавленого будь-якої ідеалізації. Але суворий натуралізм "Тіней" переростає в 
міф про антеїчну єдність людей зі своєю землею. В цілому, потаємні аспекти історичної атмосфери (пере-
житки язичництва, життя декласованих елементів тощо) довго залишалися прихованими від офіційної іс-
торіографії, і навіть від романтиків кшталту Вальтера Скотта. Увага до них з’являється на початку ХХ ст., 
знаковою є назва роману відомого британського письменника Джона Бакена (Buchan) "Покров темряви": 
"темні" люди живуть в темряві безправ’я та злиднів, зате можуть розчинятися в ночі, а всі відомості про них 
сховані від сучасників та нащадків тією-таки темрявою. За рахунок такої зміни перспективи власне, начеб-
то добре відоме, минуле розкривається як дещо нове і незнайоме. Перед читачем постає втрачена цивілі-
зація, сучасні спадкоємці якої не повністю розуміють, що саме вони отримали від пращурів. Тому 
понадзавданням історичного роману є розкриття ментальної неповторності народу через дослідження 
прихованих культурних шарів. В типових українських історичних романах ХХ ст. історичне нерідко зводи-
лося до політичних та соціальних подій, а "життєвий світ" українського села використовувався в обмеже-
них дозах для створення "національного" колориту. Однак час від часу українські автори зверталися і до 
"потаємних" тем. Подібні твори, які презентують "своє як чуже", можуть розмивати межу реалістичної опо-
віді та фентезі або викладати історичні події з використанням прийомів магічного реалізму. 

В наш час відбувається популяризація теми характерництва. Інтерпретації цього феномену 
можна прослідкувати протягом всього існування української історичної прози. П. Куліш в "Чорній Раді" 
(1857) наводить народні повір’я, не спростовуючи, але й не підтверджуючи їх. В сюжеті роману чудес 
немає, а віра Кирила Тура у власні надзвичайні здібності виглядає проявом ексцентричності. Проте, 
введення образу гаданого характерника дозволяє письменнику надати тексту додаткового виміру. 
Адже важко заперечувати українську схильність до ірраціонального, подекуди – містичного (див. [7]).  

Зовсім інакше інтерпретує характерництво О. Ільченко. Його химерний роман "Козацькому роду 
нема переводу, або ж Мамай та Чужа Молодиця" (1958) за естетичними характеристиками наближаєть-
ся до магічного реалізму. Жанровими аналогами "Козацькому роду…" є "Легенда про Уленшпігеля" Ш. 
де Костера та "Повість про Ходжу Насреддіна" Л. Соловйова, які теж є літературними обробками опові-
дей про трікстера/героя як втілення національного духу. Трагікомічність твору нагадує і "Енеїду" Котля-
ревського, і героїку народних дум; безперечні також його трансбарокові зв’язки з традиціями вертепу та 
народного театру. Зазвичай при транспозиціях першоджерелом є літературний текст, який передається 
мовою інших видів мистецтва. Тут ми бачимо зворотну динаміку – роман є спробою відтворення реалій, 
які стояли за народними зображеннями Мамая, але не були висловлені вербально. 

На початку ХХІ ст. характерників зобразив В. Рутківський в трилогії "Джури" (2007-2010). Най-
головнішою силою його героїв є їхня єдність з природою, яка дозволяє їм буквально розчинятися в ній. 
Ця властивість передана ілюстраціями М. Паленка, які надають книгам ще більшої міфічної та архети-
пної глибини. Так, одним з візуальних лейтмотивів "Джур-характерників" є вписані в малюнок мапи 
України; навіть на кобзі цілком "канонічного" Мамая замість струн "натягнуті" річки. Це створює яскра-
вий візуальний образ, а також привертає увагу до ролі Дніпра як своєрідного хребта країни, повертаю-
чи нас до закладених ще Тарасом Шевченком проблем сакрального хронотопу. 

Тему синтезу мистецтв, який виявився в двох іпостасях Шевченка – поета та художника, та в 
співавторстві ілюстратора з автором тексту (Рутківський – Паленко), продовжує такий феномен сучас-
ного мистецтва, як комікс, де візуальна та текстова складові є нероздільними. В нашому контексті слід 
згадати чи не єдиний на даний момент український графічний роман світового класу "Даогопак" (авто-
ри – М. Прасолов, О. Чебикін, О. Колов), який розробляє тему характерництва в жанрі завідомо не-
ймовірних квазі-історичних пригод з елементами естетики стімпанку.  

В 2002 р. до образу Мамая звернувся український кінематограф. Це фільм "Мамай" режисера 
та сценариста О. Саніна, в манері якого можна вбачати продовження традицій "поетичного кіно" 
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О. Довженка та С. Параджанова. Оператор С. Михальчук зміг показати хронотоп, який є цілком конкрет-
ним, але має якість універсальності. Не менш важлива музика: композитор А. Загайкевич використала 
величезну кількість зразків української та татаро-турецької автентичної музики, проте метою було не 
створити замкнений у собі фольклорний світ, а навпаки, розкрити простір контакту двох світів [3, 30]. 

Хоча тема козаччини має для українців особливе значення, сучасні інтерпретації міфопоетики 
далеко не зводяться до неї. Наприклад, цікавою темою є міфологізація сучасного міста, як у циклі "ки-
ївські відьми" Л. Лузіної.  

Загалом для новітньої української літератури типовим є намагання створити образ Космосу як 
омріяної гармонії людського буття. Антропокосмічний масштаб може бути різним: від життя окремого 
села до усієї України, навіть цілого світу, проте основні прикмети єдності космізму й антропологізму – 
цілісність, впорядкованість, "осельність" – залишаються незмінними. На жаль, реалії життя ведуть до 
того, що темою творів нерідко стає трагічне порушення цієї "космічності".  

Отже, практично вся класична та сучасна українська культура виявляється пронизаною міфо-
поетикою. Дослідження конкретних сенсів архетипної символіки в творчості різних авторів, з’ясування 
історичної динаміки, а також специфіки проявів міфологічного в різних видах мистецтва дає величез-
ний простір для подальших досліджень. 
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Колесник Е. С. Интерпретация мифопоэтики в украинском искусстве 
В статье показано, как мифопоэтические представления о структуре мира были интерпретированы в те-

матике и образной системе произведений украинских авторов. Проявлениями этого являются многоуровневый 
символизм образов, их архетипная насыщенность, обращение к "вечным" сюжетам. Примерами могут стать фи-
лософско-художественные произведения Г. Сковороды, мифотворчество Т. Шевченко, переосмысление фольк-
лора Лесей Украинкой, раскрытие иррациональных моментов этнокультуры в исторических романах и 
воссоздание мифоподобных элементов в фантастике.  

Ключевые слова: архетип, интерпретация, мифопоэтика, символ, украинское искусство. 
 
Kolesnyk O. The interpretation of the mythopoeia in Ukrainian art 
In the contemporary art there is a strong tendency of returning to the archetype imagery, which is sometimes 

seen as a means of finding one’s origin and identity in the globalized world. The archetypal images are sometimes 
generated by author’s subconsciousness, but, perhaps, more often are borrowed from the folklore tradition, which 
includes some very ancient mythopoetic elements. Ukrainian artists have always widely used the folklore motifs, either 
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inherited or reconstructed. Among the most important ethnic archetypes are usually mentioned Sky, Earth, Word, 
Mother, House etc; the main archetypal ideas are Sophinity, Cordocentrism, Antheism. Being transcendental, archetype 
can be present in the work of art only as an archetypal image or symbol, that combines the universal with the concrete 
and unique. That’s why a real work of art must not copy the existing examples, but re-create a myth. It is a very difficult 
task, as such a work of art must be believed into, it must explain the world and state the cardinal values for a person and 
a nation. Some Ukrainian artists successfully coped with this difficult task. Others were not so ambitious, but also used 
numerous folk motifs to achieve the higher level of generalization. So quite a number of the works can be seen as the 
artistic interpretations of the mythopoetic.  

The mythopoetic Cosmic structures have influenced the themes and imagery of Ukrainian musicians, artists, 
and writers. In music there are numerous arrangements of the folk melodies, including those of the ritual songs. In 
painting there are both pictures on the folklore subjects and those endowing the commonplace objects with the 
archetypal quality. Perhaps the most interesting case is the complex of works by Taras Shevchenko. He was not only a 
poet and writer, but an artist able not only to depict different aspects of the folk life, but to show in one picture the 
synthetic image of "Ukraineness" (Katerina). He is often called the creator of Ukrainian national identity, and with good 
reason. It is true, because his works defined the past, the present and the possible future of the group of people with the 
language, mentality and self-consciousness so distinct, that it was no longer possible to honestly consider Ukrainians to 
be an ethnic variety of Russians. Almost all the succeeding Ukrainian writers and artists followed his example. And even 
the authors whose main works are written in Russian, as is the case with M. Gogol, made a contribution in the 
development of the national idea, as they implied the history, mentality and self-identification of Ukrainians quite different 
from those of other nations of the Russian empire.  

The most typical feature of the mythopoetic in literature is the multi-level symbolism that allows seeing the 
deeper senses behind the life-like pictures. The most vivid examples include G.Skovoroda’s artistic philosophy, 
T.Shevchenko’s myth-making and Lesya Ukrainka’s folklore reimagining. If Shevchenko was concerned with the social 
and the national, Lesya Ukrainka, the other outstanding Ukrainian myth-maker, showed a very different ability as she 
depicted the inner conflict of the soul. Her main work is also full of strikingly modern ecological insights. 

In the historical genre the writers sometimes depict the irrational bases of the ethnic culture. We can take as an 
example of showing the hidden inner world of the nation the different interpretations of the phenomenon of 
"Kharakternitstvo" (Cossack battle magic). In mid XIX ct P. Kulish in his Black Council depicted a Kharakternik as a 
person who is supposed to have some magic skills, which the author neither denies nor confirms. One hundred years 
later O. Ilchenko wrote a novel that can be classified as an example of the Magical Realism, where the hero clearly has 
supernatural abilities. In the art of the new millennium Kharacternitstvo can be depicted both as a strict historical truth, 
and as a pretext for the patently incredible steampunk-like adventures (as in the internationally prized graphic novel 
Daogopak). On the other hand, there are such works that avoid the showy effects but create the atmosphere of the past-
as-eternal, as in O. Sanin’s film Mamai. Anyway, in almost all the cases the theme of Cossak-warlock is treated as a very 
important and very evocative for Ukrainian public.  

Rather typical for World and Ukrainian art is the re-creation of the myth-like elements in fantasy. The techniques 
differ. Sometimes it is a modern retelling of a folk story. In the genre of the Urban fantasy there is an example of complex 
mythologisation of a city with its multi-level history (as in Lada Lusina’s cycle Kyiv Witches). Generally the works of 
Ukrainian writers of different genres tend to depict a meaningful, well-structured, harmonious Cosmos. But the historical 
facts and the modern state of affairs result in that one of the most typical motifs is a destruction of this harmony that 
people must take care to overcome.  

Key words: archetype, interpretation, mythopoeia, symbol, Ukrainian art.  
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КОНЦЕПТ ІДЕАЛУ: ДОСВІД НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ 

 
У статті проаналізовано динаміку наукового осмислення концепту ідеалу, обґрунтовано 

подальші напрями його розробки, розкрито евристичні можливості методологічних стратегій 
культурологічного знання, здатного інтегрувати різні наукові дискурси.  

Ключові слова: ідеал, світогляд, типологія ідеалу, філософська антропологія, етнокульту-
рологія, культурологічне знання, міждисциплінарний підхід.  

 
Глибинні трансформації сучасної цивілізації та культури зумовлюють необхідність вироблення 

нової концепції людини та її можливостей. Це актуалізує пошук нових наукових підходів, які уможлив-
лять комплексне дослідження людини крізь призму тих феноменів, що виявляють концептуальні сми-
слові структури її буття. Невід’ємною потребою людського існування, як через приналежність до 
сучасності, так і причетність до історичного минулого та прийдешнього, є створення ідеального образу 
майбутнього – ідеалу. За своєю природою та функціями ідеал є продуктом загальнолюдської культу-
ри, сутнісні характеристики якого отримували у європейській та вітчизняній науковій традиції переваж-
но філософсько-естетичне осмислення. Втім, інтегративний характер сучасного гуманітарного знання 
та широта методологічних підходів дають змогу виробити нові орієнтири дослідницьких стратегій у 
вивченні зазначеного феномена у проекції експлікації його сутності в культурно-історичний контекст.  
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Мета статті – на основі аналізу еволюції наукового осмислення концепту ідеалу обґрунтувати 
евристичні можливості методологічних стратегій культурологічного знання, здатного інтегрувати різні 
наукові дискурси.  

Ідеал як особливий витвір культури належить до тих феноменів, перші світоглядно-методологічні 
підходи до розуміння яких були окреслені ще у працях мислителів Античності (Сократ, Платон, Аристо-
тель) та які розкривалися у контексті таких фундаментальних філософських категорій, як "людина", "ідея", 
"душа", "красота", "гармонія", "суспільство", "держава". Теорії епохи Середньовіччя, хоч і не являють собою 
стрункого філософського вчення щодо ідеалу, демонструють велику кількість уявлень, важливих для ро-
зуміння багатоаспектної сутності ідеалу, сформованих відповідно до середньовічної картини світу (Бл. Ав-
густин, Тома Аквінський, Іоанн Дамаскін, П’єр Абеляр, Боецій, Вітело).  

Нові риси поняття ідеалу отримало в епоху Відродження у зв’язку із гуманістичним розумінням 
людини, утвердженням гармонії її почуттів та пізнавальних здібностей. Ідеал як найбільше теоретичне 
надбання Високого Відродження тісно пов’язаний з естетичними поглядами гуманістів, їхнім захоплен-
ням людиною, намаганням досягти гармонії тілесного та духовного (Л. да Вінчі, Л. Валла, Дж. П. дела Мі-
рандола, Л. Пачолі, А. Фіренцуолі, М. Фічіно та ін.).  

В період Нового часу поступово сформувався дослідницький простір, змістовне наповнення 
якого отримало антропологічне спрямування, а проблема людини та її ідеалу представлялася у бага-
томанітні її світоглядних трактувань. Так, французькі мислителі XVIII ст. (К.-А. Гельвецій, П. А. Голь-
бах, Д. Дідро) розуміли ідеал як вираз свободи, рівності і братерства. Головним досягненням німецької 
класичної філософії (І. Кант, Й.-Г. Фіхте, Г.-В.-Ф. Гегель, Ф. Шиллер, Ф.-В.-І. Шелінг) стало олюднення 
природи ідеалу як вирішального аргументу на шляху реалістичного розуміння проблеми.  

У вітчизняній філософській думці доби Просвітництва концепт ідеалу тісно пов’язаний з антро-
пологічною тематикою, започаткованою у практичній філософії Г. Сковороди, кардіософії П. Юркевича 
та морально-ціннісній "філософії серця" М. Бердяєва. У працях вчених вперше була актуалізована 
необхідність створення "ідеї людини", її ідеального образу на основі відповідних світоглядних наста-
нов. Стрижневим принципом філософії мислителів стало вчення про самопізнання, з якого постає 
особистість українця – людини-гуманіста, якій властиві гармонія з великим світом (макрокосмосом), 
єдність міркувань і емоцій, розуму і серця.  

На різних історичних відтінках ХХ ст. було вироблено множинність підходів у трактуванні концепту 
ідеалу, втім, його загальна теорія розроблялася в цей період переважно у межах пануючої ідеології. У 
1920-і рр. концепт ідеалу формувався у категоріальному полі як філософії, так і соціології та психології. У 
цей час саме філософська антропологія склала методологічну парадигму філософського мислення та 
предметне поле еволюції культурологічних теорій. Вже у 30-60-і роки ХХ ст. уявлення про ідеал цілком ба-
зувалися на марксистсько-ленінській ідеології, вихідним теоретико-методологічним підходом якої була йо-
го потрактування як явища свідомості – суспільної та індивідуальної. З огляду на це спроби осмислення 
сутності ідеалу були спрямовані лише на певні його типи – естетичний (Л. Архангельський, О. Жеманова, 
Л. Калінніков, Т. Козьмина, О. Целікова та ін.) та моральний (О. Буров, С. Гольдентріхт, Є. Громов, О. Зо-
рова, О. Лармін, В. Столович та ін.). Спільним для всіх цих праць є визнання того, що ідеал як норматив-
ний взірець відрізняється від повсякденної дійсності, спонукає до дії, має власну структуру. У результаті 
цих досліджень поняття "ідеал" увійшло переважно до категорій марксистсько-ленінської етики.  

У теоретичному аспекті ґрунтовну розробку отримали такі істотні аспекти проблеми ідеалу, як 
співвідношення ідеалу й утопії, місце ідеалу в структурі ідеології, зв'язок ідеалу з соціальним часом, 
діалектика мети та засобів досягнення ідеалу. Одержали певне вирішення питання про ціннісну при-
роду ідеалу, його структуру та функції, про співвідношення класового і загальнолюдського в ідеалі 
(Е. Баталов, О. Володін, Б. Григорьян, В. Давидович, О. Дробницький, О. Лосєв, Н. Мудрагей, Т. Розова, 
Н. Трубніков, В. Тугарінов, Е. Шацький, В. Ядов та ін.).  

У 1970-і роки вагоме теоретичне опрацювання проблема ідеалу набула у працях одного з найвидат-
ніших філософів другої половини ХХ ст. Е. В. Ільєнкова: "Искусство и коммунистический идеал"[3], 
"Философия и культура" [6], "Об идолах и идеалах" [4], "Проблема идеала в философии" [5]. На противагу 
тогочасному психологічному розумінню ідеалу та ототожненню його із свідомістю, Е. Ільєнков розвивав 
вчення про об’єктивні та онтологічні виміри ідеального та неможливості розчинення його у фізіології вищої 
нервової системи. Ідеальне осмислювалося вченим у зрізі світу культури, людини та суспільної практики. 

Проблема ідеалу як основи цілепокладання постала наприкінці 70-х років ХХ ст. у філософсь-
кій рефлексії представників Київської філософської школи В. Шинкарука та О. Яценка. У працях вче-
них "Гуманизм диалектико-материалистического мировоззрения" [11], "Человек и мир человека" [10], 
"Целеполагание и идеалы" [12] феномен ідеалу розглядається крізь призму гармонійної взаємодії мо-
рального та естетичного осягнення світу, як основа всебічного розвитку людини, її спрямованості на 
досягнення суспільного ідеалу. 

У науковій літературі другої половини ХХ століття відбувалося осмислення походження і сут-
ності суспільного та морального ідеалів, їхньої ролі у формуванні особистості, визначення місця в сис-
темі моральних цінностей, співвідношення цих ідеалів між собою. Так, ідеал особистості пов’язувався 
насамперед з моральним ідеалом, уявлення про який втілювалися в образі високоморальної особис-
тості, якості якої можуть бути найвищим моральним зразком для усього суспільства. Моральний ідеал 
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соціалістичного суспільства мав класовий характер, а тому повинен був відповідати критерію мораль-
ності та суспільності. Це формувало уявлення не тільки про ідеал як категорію суспільної свідомості, а 
й як ідеал людини – творця комуністичного майбутнього (Л. Архангельський, О. Жеманова, Л. Калінні-
кова, Т. Козьмина, О. Целікова та ін.).  

Серед публікацій 90-х років ХХ ст. з проблем ідеалу з’являються праці, які виходять за межі 
традиційної марксистсько-ленінської методології та стають результатом переосмислення накопичено-
го теоретичного матеріалу. Важливим кроком на шляху осмислення та з’ясування сутності ідеалу як 
продукту загальнолюдської культури в умовах кардинальних соціально-політичних зрушень кінця ХХ 
ст. в контексті формування нової світоглядної парадигми та ролі людини в трансформаційних проце-
сах епохи стала поява фундаментального дослідження колективу авторів "Идеал, утопия и критичес-
кая рефлексия" (М., 1996) [2], присвяченого всебічному осмисленню проблеми ідеалу. Демонструючи 
різні точки зору на сутнісну природу ідеалу та його перспективи в умовах соціальних трансформацій 
на межі століть, автори зазначеного наукового видання (В. А. Лекторский, Н. С. Мудрагей, А. А. Нові-
ков, Є. П. Нікітін, А. Г. Нікітіна, Є. Л. Черткова та ін.) аргументовано довели, що реалістичний аналіз 
людини, її культурно-соціального світу свідчить про незаперечну роль ідеалів, ціннісних систем та мо-
рально-світоглядних орієнтирів, без яких будь-яка людська діяльність втрачає сенс та критерії оцінки й 
стає неможливою. З огляду на це пошук не просто ідеалу, а нової системи ідеалів, на думку вчених, є 
найголовнішим завданням, що постає перед сучасним суспільством, адже без відповідного ідеалу су-
спільство не зможе творити і вдосконалювати своє буття, оскільки йому невідомі резерви і джерела 
суспільного самовідтворення, шляхи та лінії колективної творчості. 

У контексті динаміки наукового осмислення концепту ідеалу наприкінці 90-х років ХХ ст. важливими є 
здобутки українських вчених, що втілилися у розробці нових концептуальних підходів до розуміння культури, 
відкривши тим самим шлях до теоретико-методологічного обґрунтування ідеї культури як особливого, у тому 
числі національного світу людського буття. У руслі проблем філософії культури було розпочато всебічне до-
слідження поняття духовності, таких атрибутивних властивостей мислячого духу, як віра і надія, самозречен-
ня й любов, смерть і безсмертя, а також ідеалу та ідеалу людини як духовного феномена культури.  

Суттєвим внеском у розробку методологічних підходів в осягненні сутності української культури в 
аспекті формотворень духовного світу людини та категоріальних структур, "світоглядних універсалій самої 
духовності" стала праця акторського колективу вчених Інституту філософії Національної Академії наук 
України "Феномен української культури: методологічні засади осмислення" (К., 1996) [9]. Виокремлення 
культурологічних аспектів проблеми національного характеру дозволило авторам (С. В. Пролєєв, В. В. 
Шамрай) виявити взаємозв’язок між історико-культурним устроєм життєвого світу особистості та вимогами 
до неї з боку культури, яка створює та відтворює певну "модель" бажаного для цієї культури типу особис-
тості – "людини культури". Саме така "модель" людини постає тим ідеальним типом або ідеалом, який фо-
рмується та створюється національною культурою в певних історико-культурних умовах.  

Фундаментальним дослідженням, в якому викладено оригінальну концепцію природи ідеалу, 
досліджено універсальні закономірності формування та реалізації ідеалу, є монографія В. Бранського 
"Искусство и философия" (М., 1999) [2]. У праці розглядаються найважливіші проблеми ідеалу, відсут-
ні до цього часу у науковій літературі: основні види ідеалів і їхня взаємодія; процес формування та їх 
реалізації в дійсності; співвідношення ідеалу і цінності, ідеалу і культури тощо. Автором обґрунтову-
ється думка про те, що саме ціннісний аспект розуміння культури, її видів, розвитку дозволяє 
пов’язати її з ідеалом. Ідеал, в свою чергу, постає як "золота гілка" культури, що дозволяє розглядати 
феномен ідеалу не тільки як філософсько-естетичний, а й як культурологічний концепт.  

Про актуальність проблеми ідеалу в його різноманітних виявах та типологічних ознаках свід-
чить поява наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. у вітчизняному науковому просторі значної кількості ди-
сертаційних праць, присвячених дослідженню зазначеної категорії. Так, на основі різноманітних 
підходів – філософського, соціально-філософського, історичного, мистецтвознавчого, педагогічного – 
здійснено аналіз історичного розвитку етико-естетичного та естетичного ідеалу, визначено його роль в 
структурі естетичної свідомості та проаналізовано різноманітні аспекти проблеми виявлення онтологічних 
структур у бутті естетичного ідеалу, розкрито його місце в конституюванні форм естетичної культури 
(О. П. Беженарь, О. В. Векуа, Н. М. Вернигора, Т. О. Дроздова, Т. В. Камишова, О. С. Ухов, С. В. Нечипорен-
ко, У. В. Хамар та ін.). Теоретичні позиції окреслених досліджень відкривають нові можливості в осягненні 
ідеалу людини у проекції постановки проблеми естетичного ідеалу як виразу трансцендентальних структур 
буття людини, а також як трансцендентно-духовної складової її естетичного досвіду. 

Предметом дослідження у працях філософського та педагогічного спрямування став гуманістич-
ний ідеал та виховний ідеал (Т. О. Білан, А. П. Вірковський, К. Г. Дорошенко, Н. І. Калита, В. А. Лекторсь-
кий, Т. С. Троїцька та ін.). Теоретично обґрунтовано процес його становлення, сутність та структура, на 
основі чого розроблена теоретико-прогностична модель його досягнення. У вказаних дослідженнях за-
пропоновані теоретико-методологічні підходи, спрямовані на пізнання людини як цілісності біологічного, 
соціального і духовного, як універсуму. Крім того, виявлено можливість пошуку нових сучасних методо-
логій, зокрема етнокультурологічних, що органічно вплетені в ментальні й національні категорії самови-
значення української людини. Вони повинні сприяти збереженню її ідентичності в полікультурному 
суспільстві, а також презентації національної культури в світовому просторі.  
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Реалізація державотворчих процесів, суспільно-політичні зрушення та демократизація вітчиз-
няного суспільства актуалізували дослідження проблем еволюції та втілення в умовах сучасного сус-
пільного розвитку державотворчого та політичного ідеалу (Г. П. Дашутін, В. О. Корнієнко, О. Я. Зелена, 
Ю. Е. Щербакова та ін.). Спираючись на класичну теорію розвитку суспільства, вченими розроблено 
концепцію політичного ідеалу, обґрунтовано теоретичний статус та його методологічний арсенал, до-
ведена роль політичних ідеалів у розбудові соціально-правової держави.  

Розробка концепції національної ідеї, постановка проблеми національного характеру як певного 
проекту "людини нації" сприяла появі досліджень, присвячених вивченню та теоретичному обґрунтуванню 
таких категорій, як національний ідеал та національний виховний ідеал (І. В. Бичко, З. О. Кендус, М. І. Кухта, 
С. В. Пролєєв, В. В. Шамрай, А. В. Швецова). Проблема національного ідеалу досліджена у контексті 
формування уявлень про нього в масовій та філософській свідомості українського суспільства першої по-
ловини ХХ ст. Обґрунтовано, що категорія національного ідеалу в окреслений період виявлена у двох ви-
мірах – суспільно-політичному та особистісному. Доведено, що саме особистісний вимір національного 
ідеалу знайшов втілення в образі української людини. Філософський аналіз українського національного 
характеру як феномена, що має світоглядно-методологічне навантаження, пов’язаного із процесом націо-
нального розвитку, дає можливість обґрунтувати концепцію "людини культури" – ідеального людського 
типу, який створюється і відтворюється національною культурою й виступає як ідеал української людини.  

Створення образу світобудови, вироблення відповідної часу картини світу, а із нею і образу 
людини як ідеалу доби модерну та постмодерну сприяло появі у проблемному полі вітчизняної філо-
софської та соціально-філософської антропології людинознавчої проблематики. Її магістральними на-
прямами стали: феномен світогляду та людське світоставлення (В. Г. Табачковський), соціалізація 
людини (В. П. Андрущенко), її особистісні виміри (Є. К. Бистрицький), проблема "людина – світ" (І. В. Бичко, 
М. О. Булатов, Б. А. Головко, В. С. Горський, В. П. Загороднюк, В. П. Іванов, С. Б. Кримський, М. В. Попович, 
Н. В. Хамітов, О. І. Яценко) тощо. У комплексі гуманітарних наук про людину естетика також виявила 
здатність бути так званою "естетичною антропологією" (В. А. Бітаєв, О. П. Воєводін, В. А. Личковах, 
Д. М. Скальська, В. А. Малахов, В. І. Мазепа, Н. В. Хамітов та ін.), а естетичні виміри культури сягати 
духовно-чуттєвої сутності людини, вказувати на її індивідуальність та самоцінність, формуючи її ідеал.  

У проекції осмислення феномена української людини в гуманістичному просторі культури, 
культурно-національної та історичної форми парадигмальності перебувають дослідження сучасних 
вітчизняних вчених, виконані у рамках культурної антропології та етнокультурології [8]. Теоретичні на-
працювання дослідників Інституту культурології НАМ України (Б. Головко, С. Безклубенко, Я. Левчук, 
Л. Малес, Л. Троєльникова, В. Щербина та ін.) присвячено розробці категоріального та методологічно-
го апарату культурної антропології і дають змогу обґрунтувати базові ідеї та категорії, через посеред-
ництво яких національна культура інтерпретована як універсум, у контексті якого визначено місце 
української людини. 

Здійснений аналіз еволюції наукового осмислення концепту ідеалу дає можливість зробити висно-
вки про те, що дослідження ідеалу в категоріях теорії та історії культури відкриває перспективу вивчення 
цього багатогранного феномена як цілісного явища у контексті закріплених культурних значень та смислів 
відповідно до співвіднесення його з конкретно-історичною ситуацією. Саме ціннісна природу ідеалу, що 
визначає його зв'язок із культурою створює підстави щодо актуальності подальшої розробки зазначеного 
феномена саме у культурологічному вимірі на основі залучення методологічного інструментарію культуро-
логії як вагомої складової структури сучасного гуманітарного знання, теоретичний статус якої знаходиться 
у процесі формування. Необхідність осмислення концепту ідеалу як особливого продукту культури пов'я-
заний із ментальними уявленнями та його здатністю віддзеркалювати процес культурних трансфор-
мацій в їх історичній динаміці, а культурологічний аналіз зазначеного феномена дозволяє поєднати 
онтологію явища з історико-культурною та гносеологічною послідовністю становлення цього поняття. 

Виходячи із визначення культурології як науки про ціннісно-детерміновані основи соціальної 
консолідації людей та способи здійснення колективного характеру їх життєдіяльності, ідеал можна 
трактувати як той еталонний зразок, що формується на основі акумуляції історичного досвіду життєді-
яльності людей, його селекції та виділення найбільш виправданих зразків прояву свідомості. Саме 
ідеал є квінтесенцією культури, що закріплюється у будь-яких формах соціальної практики людей, си-
стемах комунікацій та міжпоколінної трансляції культури, що визначають основи взаємодії людей в 
усіх сферах їх соціальної активності та створюють ядро конкретно-історичної культури. 

Поєднання окреслених підходів із зростаючою необхідністю сучасної самосвідомості звернути-
ся до національної духовної культури як ціннісно-смислового контексту, в якому можна віднайти важ-
ливі світоглядні орієнтири, дозволяють здійснити дослідження ідеалу на міждисциплінарному рівні – 
на засадах поєднання наукового арсеналу філософії, філософської антропології, мистецтвознавства 
та культурології. На межі цих сфер гуманітарного знання в різні культурно-історичні періоди виробля-
лися різноманітні ідеальні конструкції – міфологеми, теорії, а також концепції, змістом яких ставав об-
раз людини, включеної в специфічну логіку розвитку культури, яка, у свою чергу, поставала як модель 
діалогу різноманітних культурно-історичних типів світорозуміння. 
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Овчарук О. В. Концепт идеала: опыт научного осмысления 
В статье проанализирована динамика научного осмысления концепта идеала, обоснованы дальнейшие 

направления его разработки, раскрыты эвристические возможности методологических стратегий культурологи-
ческого знания, способного интегрировать различные научные дискурсы. 

Ключевые слова: идеал, мировоззрение, типология идеала, философская антропология, этнокультуро-
логия, культурологическое знание, междисциплинарный подход. 

 
Ovcharuk O. Ideal concept: experience scientific understanding 
The article analyzes the dynamics of scientific understanding of the concept of the ideal, reasonably future 

directions of its development and revealed heuristic possibilities of methodological strategies of cultural knowledge that 
can integrate various scientific discourses. 

It is shown that the ideal as a special work culture is one of those phenomena, the first ideological and methodological 
approaches to the understanding of which are outlined in the writings of philosophers of Antiquity, the Middle Ages and the 
Renaissance. In Soviet philosophy of the Enlightenment ideal concept closely associated with anthropological themes , initiated 
in practical philosophy G. Skovorody, kardiosofiyi P. Yurkevich, moral-value "philosophy Heart" M. Berdyaev . 

At different historical nuances of the twentieth century multiplicity of approaches have been developed in the 
interpretation of the concept of the ideal, though his general theory developed in this period, mostly within a dominant 
ideology . In 1920-he formed the ideal concept of categorical field as philosophy and sociology and psychology. At this 
time, it was a philosophical anthropology methodological paradigm of philosophical thought and the subject matter for the 
evolution of cultural theories. Already in the 30-60-ies of XX century idea of the ideal of completely based on Marxist- 
Leninist ideology, the original theoretical and methodological approach, which was his interpretation of the phenomenon 
of consciousness – social and individual . In the 1970's weighty theoretical study of the problem has become the ideal in 
the writings of one of the greatest philosophers of the second half of the twentieth century – E. Ilyenkova and 
philosophical reflection of the Kiev school of philosophy – V. Shynkaruk with A. Yatsenko . 
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On the relevance of the ideal in its various manifestations and typological features evidenced by the appearance 
at the end of XX – beginning of XXI century. in national scientific space large number of dissertation papers devoted to 
the study of this category. Based on various approaches to the analysis of the historical development of ethical- aesthetic 
and aesthetic ideal, defined its role in the structure of aesthetic awareness and analysis of various aspects of the 
detection of ontological structures being aesthetic ideal , reveals its place in the constitution of forms of aesthetic culture. 
The subject of research in the works of philosophical and pedagogical orientation was humanistic ideals and educational 
ideal. Implementation of states actualized Research evolution and implementation of a modern social state building and 
political ideal. 

It is shown that the study of the ideal in terms of theory and history of culture offers the prospect of exploring this 
multifaceted phenomenon as a holistic phenomenon in the context of embodied cultural values and meanings. That is 
the nature of the ideal values , defining its relationship with culture creates the grounds for urgent further development of 
this phenomenon is in terms culturological based involvement methodological tools of cultural studies. 

Key words: ideal world, ideal typology, philosophical anthropology, etnokulturolohiya, cultural knowledge, 
philosophy, interdisciplinary approach. 
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ПРО СУБКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 

 
У статті аналізується проблема субкультур періоду Другої світової війни. Автор наголо-

шує на необхідності осмислення таких соціокультурних явищ у культурологічному та історичному 
вимірах, як тимчасові, "мінливі" субкультури України: субкультури партизан, остарбайтерів та 
військовополонених. 

Ключові слова: Друга світова війна, субкультура, культурологія, субкультура періоду війни, 
історія. 

 
Період фашистської окупації був складним для культури України. Про культуру періоду війни 

написано чимало, проте розгляд субкультур та їх парадигм у роки окупації майже не здійснювався, 
хоча вони мали свою специфіку. Субкультури військовополонених, партизан і остарбайтерів випадали 
із загального масиву культури, мали замкнений характер, свої особливості – організаційні, символічні, 
знакові, іноді навіть мовні (шифри, паролі, таємні відповіді тощо). Ці субкультурні явища та структури, 
які хоч і мали обмежений у часі, тимчасовий період існування, але відігравали значну роль у певному 
проміжку нашої історії та культури.  

Мета статті – рефлексія своєрідних явищ культурного буття періоду Другої Світової війни в 
Україні, якими постали субкультури військовополонених, партизан і остарбайтерів, визначення спе-
цифіки їх культурно-історичного та соціокультурного існування. 

Україна і українська культура у 1941-1945 рр. викликала інтерес у багатьох вчених (А. Айсфельд, 
А. Дудніченко, О. Іванов, М. Коваль, В. Король, О. Лисенко, П. Медведок, В. Поліщук, А. Чайковський та ін.) 
[1-20]. Чимало західних авторів (Д. Трейдголд, М. Флорінський, П. Дункан, Д. Уоренс, Б. Бейлі, А. Тойнбі, 
А. Сітон, Р. Лекі та ін.) стверджують, що народ України зустрічав німців як визволителів, але більшість з 
цих авторів, роблячи висновок про "звільнення" населення України, посилаються на сумнівні (переважно 
агітаційні) німецькі джерела. До питань субкультур зверталось чимало науковців (Ю. Александров, О. Баг-
реєва, О. Корякіна, В. Пирожков, Г. Синіцина, О. Старков, В. Тулегенов, Г. Хохряков та ін.). Але тема суб-
культур в Україні періоду 40-х років ХХ ст. не знайшла належного висвітлення. Лише окремі субкультури в 
Україні у 40-х роках ХХ ст. досліджувались видатними вітчизняними вченими (В. Король, О. Салата та ін.) 
[2; 4; 15] у контексті загальної парадигми культури того періоду. 

Окремо "тимчасові" субкультури 40-х рр. ХХ ст. не були предметом спеціальної історичної (тим 
більше культурологічної) розвідки, а їх дослідження у загальному масиві традиційної культури або 
плавно входило до переважно панівної культури (професійні та вікові субкультури) або нівелювалось 
(соціальні субкультури) у працях багатьох вчених [1; 2; 3; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 19]. О. Потильчак чи-
мало писав про різних робітників (вільних, примусових, остарбайтерів і т.д.), В.Кучер і М.Коваль – про 
втрати у війні та їх вплив на культуру, А.Чайковський – про специфіку взаємодопомоги підпільників, 
інформаційну культуру досліджувала О.Салата [1; 2; 3; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 

Тема тимчасових субкультур відноситься до малодосліджених, контраверсійних, актуальних і 
суперечливих у вітчизняній історії періоду Другої світової війни. Соціальні, вікові та професійні субку-
льтури та навіть кримінальна субкультура є явищами відносно постійними. Субкультури військовопо-
лонених, партизан і остарбайтерів – явища особливого, тимчасового культурного буття. Вони існували 
обмежений проміжок часу, хоча подібні явища були не лише у 1941-1944 рр.  

Можливо, у науковій рефлексії, на перший погляд, недоречно виокремлювати субкультури вій-
ськовополонених, партизан і остарбайтерів через їх певну "штучність" та проблематичність (обмеже-
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ність у часі, засобах, характері існування тощо). Але важкі (іноді занадто) умови існування у період 
війни породжували чимало особливостей буття (особливі форми комунікації, системи зв’язку, набір 
певних правил і заборон тощо), створюючи певні субкультурні явища, які були оспівані у художній лі-
тературі (як партизани у творах соціалістичного реалізму). 

Тимчасові субкультури мали соціальні, територіальні та етнічні переплетіння та елементи, 
проте не вони були вирішальними. Етносубкультурні чинники та пояснення (німецькі, єврейські, росій-
ські, циганські та ін.) домінували у нацистській пропаганді. З етносубкультурних переконань походять і 
твердження А. Гітлера (у т.ч. щодо українців) на кшталт: "будь-яке знання, дане їм, у кращому випадку 
перетворять на напівзнання" [6, 533],  

Нацисти, які знищували найкращі надбання світової культури (у т.ч. німецької, коли вона не уз-
годжувалась з фашистською ідеологією), хотіли бачити нашу культуру примітивною, пронімецькою, 
вульгаризованою. У цілому окупанти мріяли про звільнення українських земель від українців, тому 
нав’язування нам певних "моделей культури" розглядалось як тимчасове, вимушене явище. Новим 
рабам не потрібна була навіть елементарна освіта. Недарма А.Гітлер зазначав, що "жоден учитель не 
повинен приходити до них і тягти до школи їхніх дітей. Якщо росіяни, українці, киргизи та інші навчать-
ся читати і писати, то нам це лише зашкодить" [6, 533]. Г. Гіммлер не приховував своїх позицій щодо 
того, що культурою українців мало стати безкультур’я: "Принципова лінія для нас абсолютно зрозумі-
ла – цьому народу не треба давати культуру" [7, 110]. Гуманітарна освіта (навіть повноцінна вища 
освіта) заборонялись: Рейху потрібні були слухняні, некультурні, неінтелектуальні раби, а не творчі 
особистості. Адже, за Е. Кохом, в Україні "ми маємо справу з народом неповноцінним в усіх відношен-
нях" [7, 306] і небезпечним, бо через кілька поколінь німецький народ буде "притиснутий до стіни біо-
логічною силою українського народу" [6, 251]. Е. Кох казав: "Ми панівний народ, а це означає, що 
расово найпростіший німецький робітник біологічно в тисячу разів цінніший порівняно з тутешнім на-
селенням" [7, 320]. Е. Кох даремно розраховував "зупинити біологічну силу" українців за допомогою 
насилля, тютюну і горілки.  

Безперечно, протистояти поширенню "культури безкультур’я" (а ширше – геноциду українців і 
культуроциду нашої культури) хотіло чимало щирих патріотів України різного ідейного спрямування. Серед 
них найбільший організований супротив окупантам та їх "культурній політиці" здійснював "різнобарвний" 
(переважно підпільний) партизанський рух (від крайніх націоналістів до радикальних комуністів).  

Фашисти намагалися поширити серед народу свою систему цінностей, переконання, моделі 
поведінки, хибну ідеологію та рабську свідомість. Цій панівній (краще квазіпанівній, бо більшість насе-
лення змушена була пристосовуватись, проте не сприймати нацистські ідеали, стереотипи, їх картину 
світу тощо), офіційній, запровадженій на нацистській зброї та насиллі, системі цінностей та культурі 
протистояли швидко народжені місцеві субкультури (партизанська, остарбайтерська та низка інших – 
менш численних та впливових).  

Особливо яскраво намагалися протистояти (і протистояли) окупантам партизани, які розвива-
ли, на думку більшості вчених, специфічну культуру [2; 4; 15]. Цю своєрідну партизанську культуру 
можна віднести до особливої субкультури.  

У часи СРСР слово "субкультура" майже не вживали. Лише у другій половині "перебудови" М. 
Горбачова з’являються численні дослідження субкультур, проте і тоді термін "субкультура" підмінявся 
різними альтернативними словами на зразок "неформали". Про партизанську культуру писали чима-
ло, але солідні дослідники, як правило, не наважувались назвати "партизанщину" субкультурою, хоча 
її "окремішність" та протистояння домінуючій, привнесеній системі нацистських цінностей та ідеалів 
ніколи ні у кого не викликало сумнівів. Щодо нацистської культури, яку намагались запровадити у нас 
окупанти у 1941-1944 рр., партизанська субкультура виступала як форма не лише протесту. Парти-
занська субкультура мала чимало рис контркультури щодо нацизму, навіть коли мала таємний прояв 
супротиву. Згадується така двоякість як вимушена міра (згадаємо народний вислів: "Утром фриц ска-
зал крестьянам: "Шапку с головы долой!". Ночью отдал партизанам шапку вместе с головой"). Оця 
таємність, "нічність" характерна для багатьох субкультур, яким властиві радикальність та неприйняття 
дійсності (байкери, графіті, сатаністи та ін.). Субкультури, народжені війною, мали свої норми (групові 
вимоги, правила, обов’язки і стандарти, у т.ч. "нічність") та були протилежністю "випендрьожу" моло-
діжних субкультур 60-х рр. ХХ ст.  

Субкультури, народжені внаслідок життєвої необхідності, мали характер "життєвого", "буттєвого" 
спрямування (це характерно не лише для періоду війни). Це і соціальні, і професійні, і деякі інші субкуль-
тури нерозважальної спрямованості, тобто ті "правильні" субкультури, які мають своїм джерелом особ-
ливості буття. Ці "необхідні" субкультури йшли "від життя", а не від "голови": хворої фантазії, штучних 
вигадок, гри уяви, даремних пустощів і паразитарних розваг, а в цілому – від відсутності адекватної са-
мореалізації та самовираження. Зі значною умовністю та штучністю, з багатьма "але" масив субкультур 
можна розподілити на "правильні" й "неправильні" субкультури. Неправильні – це більшість штучних, 
вигаданих, "непотрібних" (для звичайного життя) субкультур. Згадаємо фільм "Забытая мелодия для 
флейты", де згадується нікому не потрібне (крім власного персоналу) міністерство вільного часу, яке ви-
гадує та "вирішує" практично нікому непотрібні завдання. У період війни питання так не стояло і не могло 
стояти: "не до жиру (зайвих розваг, пустощів та галасливих веселощів) – залишитись би живу".  
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Субкультура партизан – це явище, яке мало зовсім інші особливості (завуальованість, прихо-
ваність, замкненість, групова солідарність (іноді до кругової поруки), цінності, утаємниченість, усе те, 
що було спрямоване, причому, як правило, таємно, на боротьбу з окупантами та їх прихильниками). Ці 
внутрішні властивості, домінанти секретності та таїни, власних цінностей та норм партизанської суб-
культури дають право віднести її до внутрішньої орієнтації, до прихованості від зайвих очей як окупан-
тів, так і їхніх прихильників. Недарма нацистська верхівка з часом забороняє сам термін "партизан", 
для фашистів всі партизани були бандитами, всі партизанські методи та прояви діяльності (включаю-
чи субкультуру) були для нацистів виключно бандитськими. Водночас варто пам’ятати, що партизани 
були героями [16; 17; 18; 19], а традиційно основні носії кримінальної субкультури – це злочинці. 

Дійсно, у сенсі прихованості, ізольованості, конспіративності, стиля поведінки та подвійності 
життя, чіткістю ієрархії, власними нормами субкультура партизан мала деякі аналогії з кримінальною 
субкультурою [12; 13; 14]. Керівники Рейху визнавали, що чимало сил і засобів забирає боротьба з 
партизанами ("бандами"), які мали свої "культурні системи" (засоби комунікації, пісні, приказки, паролі, 
інформаторів, фінансові та продовольчі джерела тощо). У 1941-1943 рр. лише Г. Гіммлер виділив для 
боротьби з "бандами" 25 поліцейських полків, дві піхотних та одну кавалерійську дивізію, проте парти-
занський рух набирав обертів. А. Гітлер видав спеціальний наказ від 27 квітня 1943 р. "Про боротьбу з 
партизанами" (або по-іншому "Боротьба проти бандитизму"), бо у зведеннях і донесеннях німецькі спе-
цоргани, військові командири довгий час вживали термін "партизани". 31 липня 1942 р. рейхсфюрер СС 
Г. Гіммлер видав наказ про заборону цього терміна, бо він широко вживався більшовиками. Вимагалося 
в подальшому вживати слова "бандити", "банди", "група більшовицьких бандитів" тощо. У наказі А. Гіт-
лера наголошувалося, що партизанські банди завдали відчутних збитків транспорту, господарству, ар-
мії, а боротьбу з цим бандитизмом слід розглядати як бойові дії на фронті [5, 140]. Тому з часом для 
боротьби "з бандитами" німці знімали війська з фронту. Міністр східних окупованих областей А. Розен-
берг 23 серпня 1941 р. видав розпорядження про запровадження надзвичайних каральних заходів щодо 
населення. Людей знищували лише за те, що вони могли стати потенційними ворогами Рейху.  

У своєму листі до найвищих керівників СС і поліції Р. Гейдріх визначив завдання каральним 
підрозділам наділеним особливими повноваженнями у боротьбі з ворогами Рейху. Він писав, що "най-
ближча мета цілеспрямованих дій – політичне, тобто фактично поліцейське успокоєння новоокупова-
них територій. Кінцева мета – економічне успокоєння" [11, 22]. Німці погрожували смертю всім, хто не 
здав зброю, боєприпаси, а особливо за допомогу партизанам та іншим диверсантам. Кількість заруч-
ників у населених пунктах становила від 10 до 7 тис. чоловік. Лише за листопад 1941 р. за підпали й 
диверсійні акти у Києві було розстріляно 800 обвинувачених. Багатьох євреїв звинуватили у пожежах в 
міста, а у Бабиному Яру до 12 жовтня 1941 р. було вбито близько 51 тис. осіб. Лише у 1941 р. знищили 
за антинациську діяльність понад 85 тис. киян. Від вибуху мін у Харкові, які заклали при відступі ра-
дянські військові, загинуло чимало німців, а комендант міста наказав розстріляти 50 комуністів, а 1 
тис. чоловік стали заложниками (з перспективою покарання у разі антинімецьких дій). Для харків’ян 
встановили комендантську годину з 16 до 6 годин ранку. Комендант наказав: "Кожен мешканець Хар-
кова своїм життям відповідає за безпеку німецьких збройних сил. Той, хто віднині не повідомлятиме 
про акції, спрямовані проти німецьких збройних сил, ставить під загрозу не лише власне життя, а й 
життя усіх мешканців Харкова" [6, 198]. Наказ В. Кейтела від 16 вересня 1941 р. "Комуністичний повс-
танський рух на окупованих територіях" був спрямованим проти повстанського руху. Як наслідок, спо-
кутою за смерть німецького солдата мало стати покарання смертю 50-100 комуністів. Основною 
причиною розгортання партизанської боротьби навіть Й. Геббельс справедливо вважав жорстоку оку-
паційну політику і насилля нацистів. 

Субкультури партизан та остарбайтерів мали принципові відмінності. Субкультура остарбай-
терів, маючи значні обмеження (навіть на пересування, визначені умови праці тощо), мала характер 
відносно зовнішньої орієнтації (знаки відмінностей, обставини існування, "табірний" режим тощо). Ця 
зовнішня домінанта, орієнтація на зовні, відкритість "без таїни", відвертість до навколишнього світу у 
значно більш відкритому вигляді буде притаманна молодіжним і професійним субкультурам через два 
десятиріччя – у 60-х рр. ХХ ст. При цьому слід підкреслити, що майже усі субкультури, народжені вій-
ною, мають неоднорідний та недемократичний (партизанська переважно авторитарна, остарбайтерсь-
ка з рисами тоталітарності тощо) характер, свої стилі, групоцентризм (у т.ч. усвідомлення належності 
до певної організації), особливе становище (у таборі, у лісі тощо) та спільність походження (внаслідок 
військових дій). Мали вони і свою внутрішню специфіку (відносна свобода вибору у партизан, значно 
менша у остарбайтерів та у військовополонених) [2; 4; 6; 7; 16; 17; 18; 19; 20]. 

Водночас у трансформованому вигляді існували й усталені, умовно "основні" (базові, провідні, 
старі) субкультури на відміну від тимчасових, народжених військовими діями, "додаткових" [8;13;14]. 
Серед них ("основних") – професійні, територіальні, соціальні, вікові, етнічні, релігійні та деякі інші суб-
культури. Перебування військовополонених у таборах частково нагадувало перебування у в’язницях, 
проте казати про субкультуру військовополонених як про субкультуру специфічних "в’язнів" не зовсім 
коректно. Певні елементи тюремної субкультури у таборах для військовополонених мали місце (але 
життя було не за "поняттями", як у тюрмі, а за внутрішніми нормами, які узгоджувались з нормами мо-
ралі та особливостями військового часу); мінливою була кількість полонених. 

Культурологія  Радзієвський В. О. 
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О. Потильчак пише: "У жовтні 1941 р. в 11 таборах утримувалося 445000 в’язнів, а на кінець 
місяця їх кількість зменшилася до 125000 (звільнені, втікачі, померлі, страчені). У листопаді військово-
полонених у таборах знову нараховувалося 520000, а в кінці місяця ця цифра зменшилася до 243000. 
Із них 140000 в’язнів працювали на важливих військових об’єктах. У грудні 1941 р. кількість військово-
полонених впала до 175600 осіб, із яких могли працювати лише 112000. У січні 1942 р. кількість поло-
нених знову знизилася до 141600 осіб, з яких працездатними було лише 90000" [7, 219]. На 
Нюрнберзькому процесі згадували, що в липні 1942 р. у Німеччині працювало 200000 радянських вій-
ськовополонених, у 1943 р. – вже 386000, а в середині 1944 р. – 750 тис. осіб [7, 222]. Значна кількість 
з них з України. Створені на Україні табори військовополонених здебільшого були тимчасовими (необ-
лаштовані приміщення, в’язні утримувалися у жахливих умовах на майданчиках, обнесених колючим 
дротом під високою напругою). Генерал Кітцінгер, головнокомандувач військами Вермахту в Україні, 
повідомляв, що на його території щодня помирає 2,5 тис. військовополонених [6, 164-165]. Робочий 
день у в’язнів концтаборів тривав з ранку до ночі. Г. Гіммлер розпорядився захоплених партизан вва-
жати військовополоненими. "Хто, зрештою, "зрадники?", – запитував Ф. Пігідо-Правобережного. – Сто 
вісімдесят мільйонів "безпартійних більшовиків" чи купка узурпаторів, що засіли у Кремлі" [10, 68].  

Спочатку для характеристики цивільної робочої сили з окупованих територій СРСР застосовували 
термін "вільний російський робітник". Визначення остарбайтер поширюється наприкінці 1942 – на початку 
1943 р. З ешелонів їх направляли у "дурганстабори" (пересильні табори), умови в яких були подібними 
умовам концентраційного табору. Остарбайтери мали особливий вигляд (на одязі був спеціальний "остар-
байтерський" знак "Ost" ("Схід"), який розміщували праворуч на грудях чи рукаві. У 1944 р. замість нього 
було запроваджено знаки національної приналежності остарбайтерів (для українців, росіян, білорусів).  

"Український" знак зображував орнаментований еліпс із стилізованим тризубом. Табори, де 
були остарбайтери з України, поділяли на кілька типів: "табори для остарбайтерів", "табори для інозе-
мців", "загальні табори для іноземних робітників", "жіночі" та "дитячі табори", "табори для "російських" 
військовополонених", "барачні табори" тощо, але умови були скрізь поганими. Лише у Берліні та на 
його околицях було 666 таборів для іноземних робітників. 

Робочий день остарбайтерів тривав до 14 годин, а у сільському господарстві – до 17 годин на 
добу. Масовий набір населення почався після оприлюднення акта А. Розенберга 6 березня 1942 р. 
(вимагав направити до Німеччини 627000 "східних робітників", 527000 з яких з Україні) [7, 232]. Але 
ухилення від відправки до Німеччини набуло масового характеру. Так, із Києва за планом квітня 1942 
р. окупантам вдалося відправити тільки половину від запланованої цифри (брали 10 % від кількості 
населення регіону). На кінець 1942 р. до Німеччини із Києва депортували близько 11 % киян [7, 239]. 
Через брак людських ресурсів у 1943 р. перейшли до набору 14-15-ти річних юнаків та дівчат. Відома 
таємна операція з депортації малолітніх (від 10 до 14 рр.) під назвою "Сіно". На початку 1944 р. А. Гіт-
лер вимагав нових наборів робочої сили на Сході (з 350000 остарбайтерів з України мало бути 
200000). Примусове залучення на роботу до Німеччини зменшувало супротив, але це було засобом 
геноциду, культуроциду та етноциду українців. Ситуація у наших остарбайтерів змінилася в 1944 р. – 
через дефіцит робочих рук їх урівняли у статусі з іншими іноземними робітниками.  

Використання праці населення посідало значне місце у ворожій політиці, адже саме існування 
поневолених перетворювало їх життя на своєрідне неповноцінне суббуття, субіснування. До Рейху 
було відправлено понад 1 млн українських робітників. До певної міри субкультура остарбайтерів по-
стає як українсько-німецька (українські остарбайтери створювали у Німеччині своєрідну діаспору). 

Формувалась особлива форма (примусової) українсько-німецької співпраці, депортовані украї-
нці розвивали (хай і не дуже активно) не лише власну культуру, а й впливали на німецьку. Значна кі-
лькість різних остарбайтерів (переважно зі сходу Європи) створювала підвалини протоглобалізаційних 
процесів, відбувалась трансплантація деяких елементів різних культур, відчувались чинники культур-
ної міграції, асиміляції, взаємовпливів. Пересічні німці бачили, що живуть в СРСР не звірі, а люди, ду-
же подібні до них. Острайбайтери-українці, маючи відмінності навіть на одязі, не приховували 
доброзичливості, щирості та "інаковості" (пісні, гумор тощо). Якщо нова, вільна Європа формувалась 
на руїнах нацистського Рейху, то певні підвалини для співпраці закладались і раніше, у т.ч. депорто-
ваними українцями, які сумлінно і старанно виконували обов’язки, сприяючи не лише розвитку субку-
льтури остарбайтерів, а й українсько-німецькому діалогу. 

Субкультура військовополонених була специфічною. У військовий час на полонених "тиснули" війсь-
кові трибунали, залякування, "спецтабори по перевірці", сталінські репресії, загорожувальні загони тощо. 28 
грудня 1941 р. нарком НКВС Л. Берія видав наказ "Про утворення спеціальних таборів для колишніх військо-
вослужбовців Червоної армії, які знаходилися в полоні і в оточенні", а 13 січня 1942 р. – "Тимчасову інструк-
цію про порядок утримання в спеціальних таборах НКВС колишніх військовослужбовців Червоної армії, які 
знаходилися в полоні і оточенні противника". З часом в СРСР було створено 43 спеціальні та 26 перевіроч-
но-фільтраційних таборів, а після вступу наших військ у Німеччину було створено 74 перевірочно-
фільтраційних і 22 збірно-пересильних табори, де перевіряли остарбайтерів та військовополонених [7, 28]. 

Лише за перші три тижні війни понад 800 тис. червоноармійців загинули, опинилися в полоні, вибу-
ли зі строю пораненими, через хворобу, а на осінь 1941 р. понад 2 млн військовослужбовців потрапили в 
німецький полон [7, 43]. Тільки під Києвом було оточено 665 тис. військовослужбовців. 8 вересня 1941 р. 
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появився документ "Розпорядження про поводження з радянськими військовополоненими у всіх таборах 
військовополонених" (про охорону та експлуатацію в’язнів). За даними М. Коваля, у 1941 р. в Україні Вер-
махт полонив понад 1,5 млн військовослужбовців Радянської Армії, а за роки війни, за даними німецького 
командування, в полон потрапили 5,7 млн радянських солдатів та офіцерів. На середину 1944 р. близько 
3,3 млн в’язнів було знищено фашистами на окупованих територіях, включаючи й Україну [7, 218-219]. У 
період нацистської окупації на території України існували понад 300 таборів різних типів [7]. Військовопо-
лонені утримувалися, ймовірно, в 211 з понад 300, інші – це робочі табори для цивільних осіб.  

До певної міри проміжну ланку між субкультурою партизан і субкультурою остарбайтерів займали 
особливості буття перехідної і найбільш мінливої та спірної субкультури – субкультури військовополоне-
них. Як правило військовополонені з часом ставали партизанами, острайбайтерами або "асимілювались" 
із масою поневоленого населення (якщо не помирали від ран та важких умов у різних таборах, особливо у 
"таборах для військовополонених"). Значно рідше вони пробирались до радянських військ, повертаючись 
до лав діючої армії. І все ж таки військовополонені до зміни свого статусу у переважній більшості мали 
значні особливості (умови праці та перебування, своєрідний "етикет" спілкування, особливості у боротьбі 
за виживання, зародження початкових форм "фольклору військовополонених", умови для внутрішньої кон-
солідації тощо). Субкультура військовополонених, які частину життя провели у різних таборах, може роз-
глядатись і як частина табірної субкультури (як у Німеччині, так і в СРСР), а табірну субкультуру 
досліджували багато авторитетних вчених (О. Старков, В. Пирожков, Д. Донських та ін.). 

Під час дослідження було зроблено акцент на існуванні такого особливого явища культурного 
буття періоду Другої світової війни, як субкультури військовополонених, партизан і остарбайтерів. На-
цистські випробування створили умови, коли мільйони українців у різних групах і особливих умовах 
змушені були вивчати нові методи спілкування, створювати утаємничені форми комунікації, своєрідні 
коди, шифри, паролі, засоби передачі даних і зв’язку, формуючи нові субкультурні реалії 1941-1944 рр. 
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Радзиевский В. А. О субкультуре в Украине в период нацистской оккупации 
В статье анализируется проблема субкультур периода Второй мировой войны. Автор настаивает на не-

обходимости осмысления таких социокультурных явлений в культурологическом и историческом измерениях, как 
временные, "непостоянные" субкультуры: субкультуры партизан, гостарбайтеров и военнопленных. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, субкультура, культурология, субкультура периода войны, история. 
 
Radziyevskyy V. About subcultures in Ukraine during the period of Nazi occupation 
In the article the subculture of the Great Patriotic War is analyzed. The problem become relevant due to social 

transformations and requires research in the field of education. The author underlines the necessity of comprehension of 
these sociocultural phenomena in cultural and historical dimensions as a temporary "non-permanent" subculture of the 
Ukrainian period of the Great Patriotic War: subculture of guerrillas, guest workers and military prisoners.  

In the scientific discourse, it is a subcultural phenomena and structures though were limited in time, a temporary 
period of existance, but played a significant role in a particular period of our history and culture. 

Goal – the comprehension of this particular cultural phenomenon existing during World War II as a subculture of 
war prisoners, guerrillas, ostarbeiteren and clarify their specific cultural and historical existance. 

Ukraine and the Ukrainian culture of 1941-1945 caused the interest of many scientists. But the subject of subcultures 
in Ukraine during the 40s of XX century is not found in adequate coverage. If the social, age and occupational subcultures and 
even criminal subculture is the phenomena and they are relatively constant, then the special effects, temporary cultural life – is 
a subculture of prisoners of war , guerrillas and ostarbeiteren. Maybe in the scientific reflection, seemingly, irrelevant to isolate 
subcultures of prisoners, partisans and ostarbeiterens because of their specific "artifice" and problematic (limited time, 
resources, and the nature of existance, etc.). But the most difficult (sometimes way too much) conditions for the existance of 
millions of people during the war gave rise to many features of life (not just special forms of communication, communication 
systems, a sets of specific rules and prohibitions, etc.), creating certain subcultural phenomenon, which eventually were sang in 
literature (Soviet partisans in the works of socialist realism) and relatively thoroughly analyzed by scientists. 

Subcultures of guerrillas and ostarbeiteren have a fundamental difference. Subculture of ostarbeiteren, with 
significant restrictions has the character of relative external orientation (decals, circumstances exist, "camp" mode, etc.). 
It should be emphasized that almost all subcultures, born by war, have a special character and styles. 
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The Subculture of guerrillas – a phenomenon that had very different characteristics (veiling, secrecy, isolation, their 
own consciousness and spirituality, group solidarity (sometimes collective responsibility) values are kept as a mystery, all of 
that was intended, and tend to secretly against the occupiers and their supporters). No wonder that elite Nazi eventually 
prohibiting the term "partisan", for the Nazis all guerrillas were all gangsters and guerrilla’s methods and and demonstration 
of activities (including subculture) for the Nazis were only gangsters. The leaders of the Reich acknowledged that a lot of 
effort and resources consuming fighting guerrillas ("gangs"), who had their "cultural systems" (communications, songs, 
sayings, passwords, informants, financial and food sources, etc.). Тому з часом для боротьби "з бандитами" німці зніма-
ти війська з фронту. Therefore, the time to fight "bandits" Germans to withdraw troops from the front. 

To some extent, intermediate between the guerrillas and the subculture of ostarbeiteren features being 
occupied the subculture of prisoners of war. Usually prisoners of war eventually became partisans, ostarbeiteren or 
"assimilated" with weight enslaved population, much less they made their way to the Soviets. Subculture of war who 
spent part of his life in different camps can be considered as a part of camp subculture. At the same time transformed 
state there were well-established, relatively "basic" (basic, key, old, already established) subcultures (as opposed to 
temporary born to military action, "more"). These include ('main') – professional, territorial, social, age, ethnic, religious or 
some other subcultures. 

In the study is focuses on the existence of a specific phenomenon of cultural life during World War II as a 
subculture of prisoners of war, guerrillas and ostarbeiteren that merit further research. Three difficult years of the Nazi 
trials have created conditions that millions of our citizens in different groups and special conditions had to learn new 
methods of communications, mystery forms of communication, unique codes, passwords, means of data transfer and 
communication, creating new subcultural realities during 1941-1944. 

Key words: culture, the Great Patriotic War, subculture, culturology, subculture’s during the War, history. 
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КОРЧМА ЯК ЗАКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ГОСТИННОСТІ 

 
У статті досліджено особливості функціонування корчми як закладу української гостинно-

сті та з’ясовано її роль в житті селянства. Доведено, що наприкінці ХІХ ст. вона втратила своє 
значення як заклад української традиційної гостинності. 

Ключові слова: корчма, гостинність, селянство, чумаки.  
 
З огляду на те, що індустрія гостинності є однією з основних і визначальних складових сервіс-

ної економіки, виникає необхідність дослідити культурно-історичний контекст становлення українських 
закладів гостинності, серед яких чільне місце належить корчмі.  

Так, "народним клубом" називає корчму український вчений-етнолог П.П.Чубинський, оскільки 
в ній "…сходяться для проведення дозвілля чоловіки й жінки і заводять дружні бесіди із знайомими та 
приятелями, які приходять до корчми не з метою випити й закусити за свій або чужий кошт, а більше з 
наміром на людей подивитися й себе показати" [24]. 

Підкреслюючи схильність українських селян до спілкування "гуртом", П.П. Чубинський відзначає, 
що селянин, йдучи до шинку, запрошує й жінку. В шинку він розпиває не наодинці, а неодмінно пригостить 
іншого. Останній, не бажаючи бути в боргу, і сам поставить, ось і виходить "частування" [24, 356].  

Історик О.Р. Левицкий у своїх "Очерках народной жизни в Малоросии" (1901 р.) ототожнює "ко-
рчму" з "шинком": "Проїжджі або перехожі, козаки, чумаки, "мандрівні дяки", ченці, що потребували 
нічлігу або відпочинку, те й інше знаходили в шинку, бо він служив зазвичай і заїжджим двором". 
О.Р.Левицький підкреслює роль корчми як "народного клубу", соціально придатного не тільки для се-
лян, а й для духовенства [13, 185].  

У своїх "Историко-этнографических заметках" на шпальтах журнала "Кіевская старина" дослі-
дник І.Житецький відзначає: "… шинок, корчма – це негласна банкірська контора і місце будь-яких 
операцій … " [8, 24]. 

Етнограф М.Ф. Сумцов у праці "К истории Слободско-Украинского чумачества" розглядає роль 
корчми в історії українського чумацтва, з`ясовує його значення в побуті, гостинності: "Для чумаків зга-
дати про минуле чумацтво – значитъ пригадати про життя, правда, трудове, але зате широке й воль-
не. Не чумакувавши, селяни зі словом чумацтво поєднують нині уявлення про минуле безповоротно 
золоте століття" [23, 493]. 

В історії становлення та функціонування корчми як специфічного українського закладу гостин-
ності важливою була "корчемна оренда", тобто право виробництва і продажу спиртних напоїв. Тому в 
народі, як зауважує митець і етнограф О. Кошиць, "Ккршма іноді зветься орандою" [10, 23]. В своїх 
"Спогадах", крім докладного опису власного життя, характеристики особливосей побуту та гостинності 
селян, духовенства, міщан є описи сільської корчми й крамниці єврея Газика, крамниці єврея Дудя та 
пивної, яку відкрив сусід родини Сергій Ковальчук [10, 70–71]. 

                                                 
© Русавська В. А., 2013  

Культурологія   



Вісник НАКККіМ  4’2013 

 61

У зв’язку з тим, як вважає польський історик В.Сєрчик, корчемна оренда складала одне з голо-
вних джерел доходу маєтку і була основною монополією поміщиків, тому поміщики нерідко встанов-
лювали для селян повинність купувати горілку лише в панській корчмі. Населення маєтку було 
зобов'язане купувати спиртні напої в питтєвому будинку (корчмі, шинку) орендаря горілчаної монополії 
і у власників власних винокурень, що отримали від магната дозвіл на виробництво спиртних напоїв. 
Селяни, що належали до оренди, під страхом суворого покарання і "гривень на неслухняних" не мали 
права підвозити або приносити напої з інших місць [17, 72].  

О. Кошиць приводить опис внутрішнього інтерєру сільської корчми в селі Тарасівка та зазначає 
про особливість "корчемного духу": "А зайдеш в коршму – на тебе дихне таким спеціально корчемним 
духом, що аж у голові стукне. Хата дуже велика, долівка в баюрах, утоптана насінням та якимсь сміт-
тям. З двох боків стоять два довгих столи і коло них такі ж довгі лави... Хата перегороджена дерев'я-
ними ґратами, на яких висять низки тарані, бубликів та мідні крючки, корячки, півкварти – ріжний 
посуд, яким міряють горілку" [10, 23]. 

Український вчений-історик, етнолог А.П. Пономарьов об’єднує поняття "корчма-шинок", характерні 
для українського селянства: "Корчма (коршма, шинок) – невід'ємний компонент традиційного українського 
села та селища, призначений для відпочинку й харчування подорожніх і односельців" [16, 216]. 

Корчми як заклади дозвілля, гостинності розглядає вітчизняний вчений-етнолог, історик С.П. 
Павлюк: "У недільні та святкові дні до корчми приходили селяни з сім'ями: адже жінкам не забороня-
лося відвідувати корчму, хоча вони визнавали за краще з'являтися туди з чоловіками" [14, 483].  

Як зазначає історик Гуржій І. О. у своїх дослідженнях "Україна в системі всеросійського ринку 
60-90-х років XIX ст.": "… лише в Київській губернії їх налічувалось у 1899 р. – 1122" [4, 103]. 

Мета статті – розглянути особливості корчми як специфічно українського закладу гостинності .  
Корчма, починаючи з ХI ст., існує у багатьох слов'ян. Так, в кожному з міст, як зазначають до-

слідники, їх було від однієї до чотирьох. У цих закладах продавали квас, пиво, мед, а тому народ схо-
дився розважитися, випити чарку, поговорити. Тут пристави зачитували присутнім постанови уряду, 
судді здійснювали суд, розбирались судові справи між приїжджими. Корчма тривалий час виконувала 
функцію гостинних дворів. Вітчизняний вчений С.П. Павлюк пише: "Корчми мають давню історію і були 
знані ще з часів Київської Русі. …У містечках і великих селах розміщалися переважно на узбіччі доріг, 
були корчми з заїздами (у деяких місцевостях – "заїзди") з кімнатами для приїжджих. …Заїзд мав та-
кож такі допоміжні споруди, як комори, дровітня, стайня" [14, 482–484].  

В Московській Русі набув поширення кабак як заїжджий двір, в якому продавали страви і напої, 
"...а корчма і шинок лишилися корінною відмінністю південної Русі від північно-східної" [36, 774].  

У "Словнику староукраїнської мови ХІУ-ХУст." зазначається "Корчьма – староукраїнське слово, 
згадуване в документах вже в 1359 році [20, 501]. Слово "корчма" згадується також в значенні "хміль-
ний напій". Приводяться форми: "коръчмы, ко(р)чмы, корчме, коръчме; коръчму; корчьму; корчму", а 
дієслово "шинковать" порівнюється з іншими слов`янськими дієсловами: стп. szynkowac, свн. 
schenken)(що) та визначається, як "шинкувати" (чим): "позволяемъ имъ в домихъ своихъ…вшелякiе 
напое, дома робечы и привозные купуючи в домахъ своихъ шинковать" [21, 558]. 

В. Даль у "Толковом словаре" вважає, що термін "корчма" південно-європейськоого походжен-
ня, ототожнює його з південно-східним "кабак": "питейный дом; заезжий і постоялый двор, где держат 
напитки". "Корчмарь, корчмарка – обычно жиды, содержатель, хозяин, кабачник, сиделец в корчме. 
Корчемничество или корчемство – корчемный промысел. Корчемник, корчемница – кто промышляет 
корчемством" [5, 171]. Поняття "шинкарить" пояснює як "быть сидельцем или хозяином шинка, кабака, 
питейного дома, торговать чарочной продажей питей. Шинкарь, шинкарка – целовальник, сиделец 
шинка. Шинкарство – этот промысел" [6, 633]. 

М.Фасмер розрізняє у слов`ян два значення слова "корчма": " укр. корчма, блр. корчма, болг. 
кръчма, сербохорв. крчма – постоялий двір, харчевня. Старословянське кръчмилавати – промышлять 
мелочной торговлей, ростовщичеством". Інше значення передбачає етимологічний зв`язок з корчага: 
"господарство на розкорчованому місці" [26, 342]. 

В "Словаре украинского языка" за редакцією Б.Д. Грінченка "корчемний" визначається як каба-
цький, непотребний, непристойний [18, 289], слова "шинк, шинок, шиночок" поєднуються з південно-
східним – це "кабак, питейный дом", а шинкарство – продаж спиртних напоїв, шинкарювати – утриму-
вати шинок, продавати спиртні напої [19, 495]. 

Корчми як заклади української гостинності здавна стояли на торговельних і чумацьких шляхах. 
Подорожуючи по Галичині, Яків Головацький звертає свою увагу на наявність таких корчмів при доро-
гах Західної України – "гостинцях": "За Раковим гостинець ділиться: один веде на південь до Рожнято-
ва й Богородчан, другий – прямо на схід до Калуша, доволі бідного містечка при кожному "гостинці" від 
міста до міста немає сіл, але побудовані корчми" [3, 59].  

Залежно від призначення корчми існувало два основні її типи: корчма без заїзду, корчма із за-
їздом. Найпростіші корчми будувалися як звичайна селянська хатина. Будинок великої корчми скла-
дався з двох чітко розділених сінями приміщень: корчми і житла корчмаря. Корчма стіною ділилась ще 
на два приміщення: в одному був торговий зал ("шинок") з прилавками, у другому – один або два ма-
сивні столи зі стільцями, де відвідувачі могли відпочивати і розважатися. 
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О. Кошиць описує свою зупинку в корчмі в містечку Шендерівка по дорозі до міста Богуслав: 
"Коршма тьоті Маші стоїть на єдиній і головній вулиці. Входити треба в зелені шальовані двері. В хаті 
страшенний дух сивухи, земляної підлоги, махри  (тютюн) і ще чогось специфічно шинкового....Нам 
дають окрему кімнату через сіни: такі ж зелені двері, одно вікно, стіл, два стільці, неможлива канапа, 
той же самий дух, але в шафі за шклом ріжний мідний ясний посуд. Тьотя Маша розпитує нас про наші 
родинні справи, приносить фаршировану "фіш" ("гефілте фіш"), карафку горілки, дві пляшки неможли-
вого пива і чудові жидівські булки. Апетит страшенний. Коні поставлено в заїзд… " [10, 97]. 

Оскільки в корчмах не лише продавали напої, а й подорожуючі мали змогу зупинятися на ніч-
ліг, обідати, вечеряти, то корчми можна вважати осередками гостинності, характерними для українсь-
кого селянства.  

На тлі сільської забудови корчма, розміщена на головній вулиці або на роздоріжжі, вирізнялася 
тим, що, на відміну від житлових будівель, своїм головним фасадом була обернена до дороги, хоча 
мала, як правило, вигляд звичайної сільської хати. 

З огляду на чисельність шинків існував численний клас людей, які займалися обслуговуванням 
відвідувачів і спеціально присвячували себе цій професії, де особлива роль належала жінкам. Так "в 
Малоросії жінка відтерла на цьому терені чоловіка, і "шинок" зробився сферою майже виключно пану-
вання "шинкарки" [13, 185]. П. П. Чубинський з цього приводу також зазначає, що "В минулі часи вся 
винна торгівля була в руках жінок до переходу її виключно до єврейських рук" [24, 352].  

Право відкривати корчму було зосереджено в руках дворянства практично до другої половини 
XIX ст. Так, Микола І від 27 травня в 1830 р. видає указ про умови торгівлі спиртним та дотримання 
питтєвих зборів в 28 губерніях Російської імперії з 1831-1835 рр. Цей указ сприяв розширенню торгівлі 
алкогольними напоями, влаштуванню величезної кількості шинків, відерних горілчаних лавок, тимча-
сових виставок, винних, портерних і пивних лавок, різних буфетів, винних льохів тощо [28]. 

Князь І. М. Долгорукий, описуючи свою мандрівку до Києва, згадує про корчми в селі Веркіївці, 
що належали графу Безбородьку: "...Обідали ми у Веркіївці, селі, що належить Графу Безбородьку... 
Корчма або шинок тут чистий і охайний" [7, 55].  

Корчму, як правило, магнати передавали в оренду на відкуп, тобто в оренду відкупникам-
орендарям, як, наприклад, в маєтках Волинської губернії [29]. Право оренди встановлювалось у дого-
ворі оренди та відразу обумовлювались правила виготовлення і продажу спиртних напоїв. В договорі 
оренди, крім того, визначалось – за якою ціною, скільки і якого алкогольного продукту з корчми пови-
нен придбати той чи інший селянин протягом дії оренди. І чи купував селянин цю горілку, чи не купу-
вав, гроші з нього все одно визискувалися згідно з цією угодою. Ціни на головні алкогольні продукти 
регулювала держава шляхом встановлення відповідної цінової політики [9]. 

Корчма, шинок виконували роль осередку громадського життя, оскільки тут обговорювались 
общинні й судові справи, укладались усні угоди, скріплювані могоричем, відбувалися сільські сходи чи 
звичайне спілкування між односельцями, проходили найважливіші акції, які виконували функцію соці-
алізації, зокрема, прийняття хлопців до гурту дорослих [11, 23, 51; 12, 156–157]. 

"В старій Малоросії ... існувала незліченна кількість шинків ... Малоросійський шинок того часу 
не був лише винною лавкою, а виконував немало й інших функцій. В недільні чи святкові дні сюди, як 
до народного клубу, сходилися не лише п'яниці, а й статечні люди, чоловіки і жінки побачитися з при-
ятелями, дізнатись про новини, подивитися на людей; навіть духовні особи ... не вважали негожим 
заходити в шинок для приятельської бесіди" [13, 184–185].  

Відомості, що відносяться до ХVІІ ст., про роль корчми як закладу святкового дозвілля, описує 
Г. де Боплан в своєму "Описі України": "По селах України кожну неділю і кожне свято селяни з дружи-
нами і дітьми збираються після обіду в корчму; чоловіки і заміжні жінки проводять час в пиятиці, а хло-
пці і дівчата веселяться на лугу танцем під дудку" [2, 71]. Цю думку підтверджує О.Кошиць: "Тут [в 
корчмі] по неділях, коли надворі мокро, грають музики і молодь танцює" [1, 23]. 

П.П. Чубинський також зазначав, що корчма для селянина є місцем, де можна відпочити: "у ві-
льну хвилину до нього [шинка] заходять, це – свого роду клуб для бесід. У свято тут грає "музика", за-
звичай скрипка й бубен, а молодь – дівчата й парубки танцюють" [24, с. 354].  

Зокрема, П.П. Чубинський характеризує "гостинну натуру Малороса" як таку, що примушує йо-
го, зустрівшись із знайомим або приятелем у корчмі, пригощати їх: "Без цього не можна: гостинна на-
тура Малороса примушує його, зустрівшись у корчмі зі знайомими й приятелями, нести їм, якщо є 
гроші, по чарці вина; а пригощаючи їх, не можна самому не випити. "Для милого друга, – каже наше 
прислів’я, – хоч й вола з плуга" [24, 448]. 

Ритуал пригощання в корчмі детально описує П.П.Чубинський і зауважує, що той, хто приго-
щає горілкою, зобов`язаний підносити кожному по черзі; однак перша чарка завжди належить приго-
щаючому, хоча йому доводиться пити майже з кожним членом гуртка. Коли до когось дійде черга пити, 
він каже: "Прошу ж вашої милості, я не бачив, як ви пили. Бог вас зна, чим ви частуєте! Пригощаючий 
повинен пити з ним. Інший може сказати: "Покажіть путь, яким горілку п`ють". Кожен з членів гуртка 
намагається якимись засобами переконати пригощаючого, щоб той випив першим. Коли розпробують 
взяту горілку, інший член гуртка купує й підносить кожному таким же чином; потім третій... Під час цьо-
го застілля йде спільна дружня й відверта бесіда про сімейне життя, про життя взагалі та ін." [24, 449].  
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Про специфіку діяльності корчем та обслуговування в них жителів України дозволяють говори-
ти архівні матеріали, серед яких офіційні документи: укази, статистичні відомості, скарги, звіти поліції 
щодо корчемства фондів 442, 533, 707, 1191. Так, в архівній справі 1855 року наведено Указ Сенату 
від 12 травня 1855 року "Про порядок стягування штрафу за незаконне корчемство" [30]. Офіційна за-
борона та переслідування незаконного корчемства підтверджуються архівною справою, де представ-
лені звіти поліції щодо корчемної діяльності "Про підсилення поліцейського нагляду та про припинення 
корчемства" [31].  

Корчма була також традиційним осередком і чумацького дозвілля. На що звертає увагу 
П.П. Чубинський і зауважує, що такий відпочинок "був доволі вподобаний козаками й чумаками" [24, 
352]. В корчмі дізнавалися про останні новини, інформацію про ярмарки: "Іноді в корчмі можна почути 
розповіді про дивовижні заробітки в Бесарабії, про чумаків, що їздили "в Крим по сіль" й "на Дон по 
рибу", про дешевизну риби на Донута ін." [24, 449]. Для пригощання в корчмі використовували рибу, 
привезену чумаками: "… розламана на шматки "паляниця" й риба – "чехоня або оселедці", тут же в 
корчмі куплені – це закуска" [24, 449].  

Чумацтво існувало на теренах України протягом щонайменше трьох століть, але в звязку з 
трудомісткістю та небезпечністю праці, чумацький промисел був суто чоловічою сферою діяльності, 
що зумовило зайнятість цим промислом переважно селян і козаків, подекуди – міщан, духовенство, 
поміщиків [25, 97-98]. 

Як стверджує дослідник торгівлі на українських ярмарках І. Аксаков:"Чумацький промисел та-
кий давній, так зріднився з Малоросією, з її побутом, її переказами, її природою і облягаючим її з пів-
дня степом, що майбутня близька кончина цього промислу багато відніме поетичної красі у Малоросії 
взагалі, у Чорноморського степу особливо" [1, 41–42]. Тому останні згадки про чумацтво як традицій-
ний торговельно-візницький промисел українського населення припадають на останню чверть XIXст.  

З корчмою в народі асоціювалися й негативні явища. Щоб запобігти останнім, за діяльностю 
закладів по торгівлі алкогольними напоями здійснювався контроль. Як, наприклад, в Київській, По-
дільській та Волинській губерніях у 1849 році був виданий Циркуляр Київського, Подільського й 
Волинського Генерал-Губернатора, спрямований на заходи для "припинення корчемства вином й при-
тоноутримання" [32]. Регулювання законної діяльності таких закладів відбувалося шляхом видачі па-
тентів на торгівлю алкогольними напоями відповідно до указу Олександра ІІІ від 19 травня 1882 року 
"Про видачу патентів на торгівлю напоями" [33; 34], а також скороченням терміну видачі патентів до 
півроку та обмеження кількості відповідних закладів в Київській, Подільській та Волинській губерніях. 
Але існувала велика кількість безпатентних, тобто протизаконних закладів по торгівлі алкогольними 
напоями, як наприклад, шинків в Чернігівській губернії 1882 року [35]. 

Корчмарі часто споювали селян, використовуючи формально заборонений продаж вина в 
борг, відбирали гроші і майно в рахунок боргу. Дослідник побуту українських селян, французький лікар 
Де ля Фліз зауважує: "Селяни п'ють багато горілки, особливо на свята і в неділю, на весіллях, хрести-
нах і похоронах. Нерідко можна зустріти п'яних людей, особливо в шинках" [27, 157].  

Корчма випробовувала окрему людину і сім`ю на міцність, оскільки корчмарі вводили селян у 
неоплатні борги й ставали, нарешті, власниками всього їх майна. Автори "Статистического описания 
Киевской губернии" зауважують: "Пропивши все, селянин, колись заможний хлібороб, ставав з роди-
ною своєю цілковитим жебраком..." [22, 194–195]. Також це підтверджує Я.Головацький, згадуючи про 
негативну роль корчмарів у житті селян: "Корчмарі купують, намовляють, видирають з рук" [3, 63].  

Наприкінці XIX ст. корчма майже повністю втратила своє значення як розважальний заклад і 
перетворилася на звичайне "питейное заведение", відвідувати які, особливо дівчатам, вважалося не-
пристойним. 

Відтак, протягом свого існування на теренах України корчма як заклад гостинності представ-
ляла унікальну за змістом соціальну організацію і культурну звичаєву форму повсякденного дозвілля 
українського селянства. Однак під впливом змін і трансформацій в суспільстві на кінець XIX ст. в ній 
починають домінувати негативні явища і корчми втрачають своє значення як традиційний заклад гос-
тинності українців.  
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Русавская В. А. Корчма как заведение украинского гостеприимства  
В статье исследуются особенности функционирования корчмы как заведения украинского гостеприимства 

и выясняется ее роль в жизни крестьянства. Доказано, что в конце ХІХ в. она потеряла свое значение как заве-
дение традиционного украинского гостеприимства. 

Ключевые слова: корчма, гостеприимство, крестьянство, чумаки.  
 
Rusavska V. Tavern as an institution Ukrainian hospitality 
This paper investigated peculiarities of functioning as an inn establishment Ukrainian hospitality It was found 

and its role in the life of the peasantry. 
Given that the hospitality industry is one of the major and defining component of a service economy, it is 

necessary to explore the cultural and historical context of the formation of Ukrainian hospitality facilities, including a 
prominent place belongs to the tavern. 

So already in the nineteenth century Ukrainian scientist ethnographer Chubynsky P. tavern called "people's 
club" whose function was explained propensity Ukrainian peasants to "communication group" of everyday and festive 
entertainment. Of particular note is the fact that "the farmer, going to the bar and invites a woman". This shows respect 
for women in Ukrainian society. 

The purpose of the article – consider the characteristics of the tavern as a specific institution Ukrainian 
hospitality. 

Tavern since the XI century exists in many Slavs. On the Ukrainian territory tavern known since the times of 
Kiev Rus, which in towns and large villages were located mainly on the side of the road. 

The word "tavern" in accordance with "dictionary-old Ukrainian language XIV century" Mentioned in documents 
as early as 1359 year. 

Dal V. in "intelligent dictionary" believes that the term "tavern" South european origin, identifies it with the south-
east "tavern". M.Fasmer to distinguish Slavs are two meanings of the word "tavern", "Ukrainian tavern, Bulgarian 
Krъchma, serbohorv. Krchma – hostelry, cook shop. 

Depending on the purpose of the tavern, there are two main types of it: no check-tavern, tavern with a stop. 
Given the size of the tree, taverns existed numerous class of people engaged in servicing visitors and specially devoted 
themselves to this profession, which also belonged to the special role of women. 

Tavern, shynok served as a center of community life, as discussed here and communal court cases concluded 
oral agreement skriplyuvani garnish, there were village meetings or communication between ordinary villagers, were the 
most important actions that perform the function of socialization, especially taking guys to the group of adults. 

In numerous archival materials, including official documents – decrees, statistics, complaints, police reports on 
taverns, contains information about the specifics of these facilities and service are residents of Ukraine. 
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Tavern was also the traditional center of Milky and entertainment. Chumachestvo existed on the territory of 
Ukraine for at least three centuries, but due to the complexity and danger of labor Milky fishing was exclusively male 
sphere of activity, which led to these fishing time mostly peasants and Cossacks, sometimes – burghers, clergy, 
landowners. 

From the tavern in the nation and the associated negative effects. To prevent the latter, the activity of 
institutions to trade in alcoholic beverages monitored. 

At the end of the XIX century, tavern almost completely lost its value as entertainment and has become a 
regular "drinking establishments of" who attend, especially girls, it was considered indecent. 

Thus, during its existence on the territory of Ukraine inn as a hospitality facility, representing a unique 
organization within the meaning of social and cultural customary form of daily entertainment Ukrainian peasantry. 
However, under the influence of change and transformation in society by the end XIX century there negative effects 
begin to dominate and restaurants are losing their importance as a traditional Ukrainian hospitality establishment. 

Key words: tavern, hospitality, peasants, Chumaky. 
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СЕМАНТИЧНИЙ ТОПОС КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ АРХЕТИПІВ 
 
У статті проаналізована герменевтична інтерпретація хронотопу української народної ху-

дожньої культури. Проведений аналіз фундаментальних структур визначає характер аксіосфери та 
історично лабільні форми суспільної свідомості у заданому хронотопі. У хронотопі вітчизняного фольк-
лору та інших різноманітних форм фольклоризму розглянуто архетипічні фігури: Герой/Вождь, 
Тінь/Трікстер, Аніма/Анімус, Софія/Мати-Земля, архетип стихій (води, вогню, повітря), праобрази со-
нячних і місячних божеств, Чужий. Аналіз архетипної основи хронотопу української народної художньої 
культури необхідний для позбавлення від етноцентричних стереотипів, пов’язаних із схильністю домі-
нуючих символічних фігур етнокультури до самосакралізації. Критичний підхід до глибинних важелів 
національної самосвідомості, у тому числі у світі художнього, сприятиме встановленню міжкультурних 
стосунків на засадах діалогу і толерантності.  

Ключові слова: хронотоп, архетип, міф, українська народна художня культура, аксіосфера, 
семантичне тіло культури, фольклор, трікстер. 

 
Методологічною основою концептуалізації поняття смислового поля культури є категорія архе-

типів. Архетипи (грецьк. "arhetypos" – праобраз, проформа, первообраз) – це загальнолюдські праоб-
рази, що лежать в основі символіки творчості, ритуалів, сновидінь та комплексів [1]. Архетипи являють 
собою універсальні екзистенційні смисли і генокоди, що утримують базові структури людського існу-
вання. Хаос та Космос, Свій та Чужий, Жіноче і Чоловіче, Золотий вік, Мудрість, Невинність, Велика 
Мати, Герой, Вождь, Кінець світу – усі ці образи, які швейцарський психолог, філософ і культуролог 
Юнг Карл Густав (1875–1961) інкорпорував у генетичний апарат мозку, помістивши їх у просторі коле-
ктивного безсвідомого, були вироблені первісним розумом архаїчної людини і передаються у юнгіан-
ському баченні біологічно, викликаючи стан психічної одержимості, схожий на трепет екстазісу, 
породжуючи найбільш впливові міфи, ідеології і тексти мистецтва. 

Давно відомі людству, архетипи привертали увагу і ставали предметом опрацьовування й ін-
терпретування Платона, Данте, Дж. Бруно, Августина Блаженного, Й. Гете, Т. Манна та інших мисли-
телів. Зокрема, для Платона архетипи були "вічними ейдосами" та "умоосяжними зразками", для 
Данте – "вказівниками буття", "дороговказними образами". У Августина Блаженного – це одвічний об-
раз, що лежить в основі людського пізнання. Й.-В. Гете і Й. Кеплер визначили ці феномени як "профо-
рми", К. Юнг і В. Пауслі – як "архетипи". У тетралогії німецького прозаїка і публіциста Томаса Манна 
"Йосип і його брати" ("Joseph und seine Bruder", 1933-1943), яка складається із самостійних романів 
("Історія Іакова", "Юність Йосипа", "Йосип у Єгипті" і "Йосип годувальник") ,– це "первісний образ, одві-
чна форма життя, позачасова схема, відвічно задана формула, в яку вкладаються життєві прояви". Це 
також форма і традиція, які "здійснюються не інакше як через "я", не інакше як через одинично-
загальне, що і накладає на них печатку Божого розуму. Тому що традиційні зразки візитують з глиби-
ни, поєднуючи нас. А "я" від Бога і належить духу, а дух є вільним. Для цивілізованого життя, мирські 
зразки, що нас об'єднують, мають наповнюватися божественною свободою нашого "я", і не може бути 
цивілізації без того і іншого" [3, 642]. 

Сьогодні щодо питання походження архетипів у науковій літературі існує кілька точок зору. Ос-
новними серед них є дві, що саме і сформували дві моделі – юнгіанську (спирається на засади аналі-
тичної психології) та міфо-ритуальну, яка виділяється з міфологічної школи Дж. Фрейзера, К. Леві-
Стросса та Н. Фрая. Якщо К.Г. Юнг характеризував архетипи як автономні абсолютні символічні фігу-
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ри поза системою соціокультурних та міфологічних зв’язків, то структурний підхід К. Леві-Строса, ґрун-
тований на розробленій Р. Якобсоном теорії поетичного міфу як наративного комплексу, пов’язаних 
через констеляцію мотивів, акцентував увагу на реляційному аспекті, що мислився як система опози-
цій та медіацій опозицій з визначеною у контексті міфології структурою. За К. Юнгом, архетипами є 
такі "фактори і мотиви, які впорядковують психічні елементи в певні образи" (названі архетипічними); 
вони – "володарі, боги, тобто образи домінуючих законів і принципи, які надають певної закономірності 
протіканню тих образів, які душа кожен раз переживає заново" [7, 167-170].  

Відтак мета статті – у хронотопі української народної художньої культури розглянути архетипі-
чні фігури, які утворюють наративний синкретичний комплекс опозицій та медіацій, що шляхом коно-
тацій переростають у довгі семантичні ряди. 

"Колективні уявлення" (термін Л. Леві-Брюля) (праформи, архетипи), подібно до кантівської 
ідеї a priori, присутні у психіці людини як образ божественного розуму. Архетипи, закладені в програмі 
розвитку людини, виникають разом із самим життям, відтак є спільним, універсальним для всього 
людського роду, а не чимось індивідуально успадкованим. Як зауважував К. Юнг, архетипи – це "арха-
їчні, або первісні образи, тобто уявлення про всезагальні образи, що існують з давніх часів" [7, 167-170]. 
Отже архетипи виводять особистість за межі індивідуального життя, у сферу родового минулого й майбут-
нього, а далі – у сферу вічного, за межі простору і часу. "Архетип являє, по суті, несвідомий зміст, який за-
мінюється у процесі його становлення свідомим і чуттєвим, і притому в дусі тієї індивідуальної свідомості, в 
якій він з'являється" [там само]. Відтак архетипи – той об’єднуючий фактор, що робить можливим комуні-
кацію між людьми. Постійно впливаючи на почуття і вчинки людини, архетипи несуть дужий енергетичний 
заряд. "Немає такого зла, якому людина не піддалася всією душею, перебуваючи під владою архетипу" 
[там само]. Оволодіваючи волею людини, вони формують її думки і поведінку. 

Однак тут доцільно підкреслити, що архетипи у своєму функціональному вираженні, як прави-
ло, мають двоїстий характер. Їхня амбівалентність полягає в тому, що вони не можуть бути добрими 
чи злими. Розробляючи теорію несвідомого, К. Г. Юнг розглядав людську психіку як цілісність свідомих 
і несвідомих процесів, які утворюють центральну точку особистості, яку він називає Самістю. Архетипи 
морально нейтральні і набувають певного забарвлення лише після ряду несвідомих і свідомих транс-
формацій, перетворюючись у прийнятний образ. Так, архетип Тіні, який, за визначенням, є небезпеч-
ним втіленням природної, інстинктивної, а відтак, неприйнятної, темної половини людини, може 
виступати як в образі Мага, Чаклуна, Спокусника та Диявола, так і Мудреця, Визволителя. Крім того, 
архетипи часто функціонують і реалізуються в парі, врівноважуючи й гармонізуючи психічне життя ін-
дивіда на шляху осягнення власної Самості. Остання визначається філософом як несвідомий "образ 
життєвої мети": "Що б не означала цілісність людини – самість сама по собі, емпірично це спонтанно 
продукований несвідомим образ життєвої мети, незалежний від бажань і страхів свідомості. У цьому 
образі представлена мета повної людини – реалізація своєї цілісності та індивідуальності, зі своєї волі 
чи проти неї" [9, 221-222]. 

Архетипи виявляються у поведінкових актах, що пов’язані з універсальними життєвими ситуа-
ціями, зокрема: народження, шлюб, розлучення, материнство, смерть тощо. Цим пояснюються основні 
різновиди виділених К. Юнгом архетипів: архетип Самості, Персони, Тіні, Аніми й Анімуса, Матері, Ду-
ха, Немовляти, Трікстера та ін. "Подібно до того як "персона", що виражає пристосування до середо-
вища, є за загальним правилом значною мірою сформованою під впливом середовища, так душа 
виявляється оформленою під значним впливом несвідомого і його якостей. Як "персона" у первісному 
середовищі майже неминуче приймає первісні риси, так душа переймає, з одного боку, архаїчні риси 
несвідомого, а з іншого боку, його символічно-проспективний характер. Звідси виникають та "повнота 
передчуттів" і той "творчий" характер, що притаманні внутрішній установці" [7, 167-170]. Досліджуючи 
людські сновидіння, міфи, релігійні уявлення, витвори мистецтва, фольклор тощо, вчений окреслює 
безмежну кількість архетипних образів, які проявляються в окремих ситуаціях, бо "існує стільки ж ар-
хетипів, скільки і типових життєвих ситуацій" [8, 14]. 

Архетипи знаходять своє вираження лише після осмислення, до того ж у дещо видозміненій 
формі, зумовленій індивідуальними схильностями людини та культурою. Дія архетипу обов’язково 
спирається на індивідуальний досвід людини, але при цьому універсалізується до загальнокультурно-
го рівня. Багато авторів бачать основне призначення культури у формуванні єдиного розуміння сенсу, 
життя людей, що належать до одного культурного поля, системи цінностей, пов'язані з цілями та засо-
бами їх досягнення, що надають осмисленість життю. Культура формує єдине смислове поле за до-
помогою процесу категоризації ідей і предметів, існуючих в навколишньому світі. Світ структурується у 
свідомості людей, ідеї та предмети знаходять сенс і значення. 

Соціальна категоризація є необхідною умовою взаєморозуміння людей, що живуть в єдиному 
смисловому культурному просторі. У той же час людина створює бар'єри для взаєморозуміння з лю-
дьми, що живуть в іншому смисловому просторі. Проводячи розмежування людей на так званих своїх і 
чужих, вона переслідує двояку мету. По-перше, людина намагається досягнути взаєморозуміння в 
єдиному культурному просторі, перебуваючи серед тих, кого вона відносить до категорії "свої". По-
друге, вона старається зберегти свою недоторканність і безпеку, потрапляючи в інший смисловий 
простір, взаємодіючи з тими, кого вона віднесла до категорії "чужі". Відтак когнітивний процес катего-
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ризації навколишнього соціального світу призначений для створення, підтримки і охорони єдиного 
смислового культурного простору в цілях найбільш ефективного взаєморозуміння і взаємодії зі своїми 
і непорозуміння та збереження певної межі при взаємодії з чужими. Створення таємних смислів, зро-
зумілих для своїх і не ясних для чужих, є головним призначенням подібного когнітивного конструкту. 
Такі таємні сенси закладені в засобах вербальної і невербальної комунікації. Єдине смислове поле – 
це породження культури, а критерії відбору того, кого можна допускати в це смислове поле, а кого слід 
остерігатися, – це функція категоризації. 

Будь-яка форма культури має відповідний "смисловий заряд", навколо якого посилюється від-
повідне "силове поле", так званий культурний потенціал. Можливість культурної форми впливати на 
суспільство називається силовим полем (смисловим або ментальним). Смислові поля, які оточують 
різноманітні культурні форми, утворюють загальне поле, яке створює "єдине смислове середовище". 
Це середовище адаптує різні культурні феномени, підводить під них спільний фундамент. Ментальне 
поле – той дух культури, під впливом якого в суспільстві відпрацьовується характерна для тої чи тої 
культури сукупність уявлень, переживань, життєвих установок людей, що визначають їх спільне ба-
чення світу. Цю сукупність називають менталітетом, або ментальністю. 

Для опису менталітету народів, їх національної своєрідності і ролі у світовій культурі видається 
продуктивним використання архетипів світової міфології як загальнолюдських універсалій, що форму-
валися в несвідомому людства з прадавніх часів і ті, що продовжують постійно відтворюватися в куль-
турі. Багаторівнева семантика міфологічного архетипу як "ядро сенсу" виявляє духовну єдність 
культури. Звернення до семантичних полів світових архетипів, що акцентовані в культурі народів, як 
зауважує О. Щепановська, дозволяє виявити "смислове ядро" культур, глибше проникнути в колектив-
ну психологію, полегшити міжкультурне розуміння і показати мультиперспективність світового розвит-
ку [6, 34-49]. 

У головній праці видатного російсько-американського соціолога Питирима Сорокіна "Соціальна 
і культурна динаміка" шляхом введення поняття культурного менталітету на новому рівні осмислюєть-
ся поняття менталітету (національного духу). Автор підкреслює, що кожну культуру відрізняє свій сві-
тогляд, своя система пізнання, філософія і тип релігії, форми мистецтва, правила моралі та кодекси 
поведінки. На цьому ґрунті виникає властивий тільки конкретній культурі тип особистості зі специфіч-
ним менталітетом і поведінкою [4]. Отже, соціокультурна система розвивається за принципом самоде-
термінації: її процеси функціонування визначаються її внутрішньою природою; національний 
менталітет виражає ідею внутрішньої єдності нації. Всі культурні феномени при погляді з цієї позиції 
постають пов'язаними єдиною внутрішньою логікою і погодженими функціонально. Шпенглер для опи-
су цієї єдності використовує термін "прасимвол", що виражає зв'язок образу і початкової ідеї в симво-
лічному просторі культури. Приблизно такому ж смислу відповідають архетипи націй. 

Архетипи культури представляють певні матричні духовні конструкції та ідеї-образи, що інварі-
антно пронизують історію людства і задають спектри типових підходів і рішень на кожному рубежі іс-
торичного шляху. В багатстві соціокультурних феноменів потрібно розглядати "прафеномени, 
архетипи буття в їх проявності ... в культурно-історичній дійсності" (С. Кримський). Філософія не може 
виникнути з нічого, тим більше з самої себе, тому необхідно шукати її витоки в попередніх формах ми-
слення і свідомості. Історично першим типом суспільної свідомості є міфосвідомість. 

Міф має не тільки наративну форму (розповіді про богів і героїв), але і проявляє себе імпліцит-
но (зовні не виявлено) – в уявленнях, обрядах, побуті, психологічних установках. Він створює смисло-
ве поле культури, особливу форму побутування семантичних полів предметів і явищ, що виявляється 
в текстах культури, ритуалах, соціальних інститутах, предметах тощо. Дослідники міфосвідомості ма-
ють справу з творіннями людських рук і розуму людського, так званими артефактами – штучно ство-
реними об'єктами, і ментифактами (термін Тернера) – об'єктами, створеними ментальністю (образи, 
ідеї, установки, забобони тощо). 

Ідея єдності смислового поля культури в рамках семіотичної традиції вивчення і тлумачення 
культурних феноменів знайшла відображення в понятті "семіосфера". Можна сказати, що вдала ме-
тафора набула значення культурологічного і філософського терміну, активно увійшовши в сучасну 
лексику гуманітарної науки. Фундаментальні дослідження Ю. Лотмана, А. П’ятигорського, В. Топорова, 
Б. Успенського дозволили створити типологічні моделі опису різних культур і зрозуміти механізми їх 
функціонування і розвитку. У своїй спільній роботі "Тези до семіотичного вивчення культур" науковці 
обґрунтували можливість розгляду знакових систем з точки зору єдиної семіотики культури як "науки 
про функціональну співвіднесеність різних знакових систем" [5, 28]. У такому контексті семіосфера ви-
ступає в якості знаково-смислової спільності, всередині якої здійснюється культурна комунікація. При 
цьому підкреслюється, що ступінь усвідомлення єдності всієї культурної системи по відношенню до 
наявності семіотичних підсистем різна.  

Розглянемо позицію Ю. Лотмана щодо розуміння смислового простору [2]. Перетини смисло-
вих просторів, які породжують новий сенс, пов'язані з індивідуальною свідомістю. При поширенні на 
всі простори даної мови ці перетини утворюють так звані мовні метафори. Вони є фактами спільної 
мови колективу. На іншому полюсі знаходяться художні метафори. Семіотичний простір постає як ба-
гатошаровий перетин різних текстів, разом складаючись у певний пласт. Під цією товщею розташова-
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ний шар тієї "реальності", яка організована різноманітними мовами і знаходиться з ними в ієрархічній 
співвіднесеності. Разом ці пласти утворюють семіотику культури, за межами якої лежить реальність, 
що знаходиться поза межами мови. Слово "реальність" покриває собою два різних явища. З одного 
боку, це реальність феноменальна (по кантівському визначенню), тобто та реальність, яка співвідно-
ситься з культурою, то протистоячи їй, то зливаючись з нею. В іншому, ноуменальному сенсі (за тер-
мінологією І. Канта), можна говорити про реальність як простір, фатально за межами культури. Таким 
чином, світ семіозису не замкнений фатальним чином в собі: він утворює складну структуру, яка весь 
час "грає" з поза межовим їй простором, то втягуючи його в себе, то викидаючи в нього свої вже вико-
ристані і елементи, що втратили семіотичну активність. 

Отже, по-перше, абстрагування однієї мови спілкування як основи семіозису – невдала абст-
ракція, бо вона непомітним чином спотворює всю сутність механізму. По-друге, мовний простір пов'я-
заний з динамічністю його природи. Статичний стан – це приватна модель, яка є умоглядним 
відволіканням від динамічної структури, що представляє єдину реальність.  

Е. Гуссерль розглядає питання про зв'язок філософії і наук з фундаментальними сферами людсько-
го практичного досвіду. Цей зв'язок у Е. Гуссерля призвів до введення поняття "життєвий світ", під яким він 
розуміє сферу відомого всім, безпосереднього, очевидного. Він пише, що життєвий світ – це "сукупність віру-
вань, до яких ставляться з довірою і які розглядаються як безумовно значущі і практично апробовані до всіх 
потреб наукового обгрунтування". Життєвий світ спершу, за словами Гуссерля, не що інше, як світ простої 
думки. Тепер Гуссерль визнає "життєвий світ" основою всякого об'єктивного пізнання. Життєвий світ виступає 
свого роду горизонтом, передумовою дійсної і можливої практики. Життєвий світ є первиннішим за будь-який 
досвід і наукове пізнання. Таким чином, якщо ментальне поле представляється як духовний простір культу-
ри, то смислове поле формується на базі життєсвіту, виростає з архетипів та визначає семіотичну традицію.  

Якщо буквально розуміти поняття "архетип", його можна прирівняти до поняття "первісна мо-
дель", як деякий потужний первісний психічний образ. Він визначає суть, форму та спосіб зв’язку спад-
кових несвідомих первообразів та структур психіки, що передаються з покоління в покоління. Їхня 
функція – забезпечення основи поведінки та структурування особистості, розуміння світу, забезпечен-
ня внутрішньої єдності та взаємозв’язку культури та порозуміння між індивідами. 

Архетипи змушують людей сприймати, переживати та реагувати певним чином на події. Вони 
не є спогадами, чи цілісними образами. Вони – фактори, що є передумовою поведінки, заснованої на 
універсальній моделі сприйняття, мислення та дій у відповідь на якусь подію, чи об’єкт. До ідеї архе-
типів колективного несвідомого К. Юнг прийшов через вивчення та філософське переосмислення мі-
фів різних народів. Йому вдалося вичленити в них спільні мотиви та образи, такі як чоловік, жінка, 
дитина, Бог, мудрець та інші. 

Як зазначає К. Юнг, для первісного мислення міф, не є казкою, чи просто оповіддю, він, в пер-
шу чергу, – психічне явище, що виражає глибинну сутність душі. Архетипи, за К. Юнгом, проявляються 
в повсякденному житті індивідів. Ці прояви, крім безпосередньо міфів, що є вираженням архетипів, 
зустрічаються у сновидіннях. К. Юнг описав значну кількість архетипів та їхніх символічних проявів. 
Архетипи та символи сполучаються певним чином. Архетип виступає сенсоформою, загальним зна-
ченням, тоді як символ є його безпосередньою реалізацією. Будь-який ряд символів не вичерпує всієї 
змістовності архетипу. Символ завжди представляє лише аспект, грань архетипу. Будучи загально-
людськими константами, через символічні втілення архетипи розпадаються на безліч дочірніх версій, 
варацій та модифікацій регіонально-етнічного походження.  

Виокремлені К. Юнгом універсальні архетипічні структури через спільні індоєвропейські витоки 
знаходять символічне втілення й в українській міфопоетиці. До основних архетипів, класифікованих К. 
Юнгом, які присутні у смисловому полі українського хронотопу, належать: Самість, Аніма/Анімус, Ге-
рой та Трікстер.  

Самість – втілення цілісності та гармонії, регулюючий центр особистості. Символізується з ма-
ндолою (колом). Самість (я сам) – найбільш важливий архетип у теорії К. Юнга, є поняттям більш ви-
сокого порядку ніж "Его", включаючи його в себе. Самість являє собою серцевину особистості, 
навколо якої організовані й об'єднані всі інші елементи. Основним символом архетипу самості, або 
самого себе, є мандала і її численні різновиди (абстрактне коло, німб святого, вікно-розетка).  

За К. Юнгом, цілісність та єдність "Я", символічно виражені в завершеності фігури. Мандалу можна 
виявити в снах, фантазіях, міфах, у релігійному й містичному досвіді. Самість можна представити на прикладі 
індійського Атмана – суб'єктивного духовного начала, душі. Виявити сутність світу – з тотожності брахмана та 
атмана, що розкривається на різних рівнях. Якщо атман є тіло, то брахман – Космос; якщо Атман є життєве 
"Я", душа, то брахман – космічна душа; якщо атман − інтелектуальне "Я", самосвідомість, то Брахман − ши-
вана (всевидячий володар світу), на рівні інтелектуального "Я" Брахман і Атман зливаються воєдино. 

Аніма – несвідома жіноча сторона особистості чоловіка. Вона представляється символічними 
образами: Жінка, Діва Марія, Мона Ліза.  

Анімус – несвідомий чоловічий бік особистості жінки (Чоловік, Ісус, Дон Жуан). В архетипах аніми й 
анімусу знаходить вираження визнання К. Юнгом вродженої андрогенної природи людей. Аніма представ-
ляє внутрішній образ жінки в чоловікові, його несвідому жіночу сторону, у той час як анімус – внутрішній 
образ чоловіка в жінці, її несвідома чоловіча сторона. Проекцією Аніми є Велика Мати, Місяць. 
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Базою індійської філософії і духовної практики, елементи якої віднаходимо у ремінісценціях віт-
чизняної міфопоетики, постала концепція перевтілень душі. Місяць – головний вимірювач часу і тому − 
більш важливе світило, ніж сонце. У семантичному полі Місяця лежать ідеї рахунку часу, пов'язаного з його 
фазами, що допомагає фіксувати пам'ять про минуле, а також призводить до приречення долі зв'язку ми-
нулого з сьогоденням і майбутнім. Фази Місяця втілюють постійну мінливість життя, образ її зникнення і 
відновлення, ставлячи питання про смерть і її подолання. З позиції даного архетипу Аніма постає переду-
сім як постійне оновлення. І архетипічно пов'язане з образом материнства (вагітної матері-Місяця, що на-
роджує маленький Місяць), споглядає спадкоємність життя. Збереження життя як його вічне оновлення, 
пов'язане з внутрішнім світом душі, – таке смислове ядро цього міфологічного архетипу. 

К. Юнг наполягав на тому, що Аніма й Анімус, як і всі інші архетипи, повинні бути виражені га-
рмонійно, не порушуючи загального балансу, щоб не гальмувати розвиток особистості в напрямку са-
моздійснення. Аніма й Анімус можуть бути усвідомлені тільки через відносини з партнером 
протилежної статі, тому що лише всередині таких взаємин починають діяти їхні проекції.  

Важливим універсальним архетипом, що знаходить втілення у хронотопі та смисловому полі 
української міфопоетики є також Герой. Природне оточення для Героя – це поле битви, спортивне 
змагання, вулиці, робоче місце чи будь-яке інше місце, де труднощі або виклики вимагають мужніх і 
енергійних дій. Герой хоче зробити світ кращим. У глибині душі він боїться зазнати поразки, не зуміти 
вистояти до кінця й здобути перемогу. Герої захищають тих, кого вважають безневинними, ранимими і 
нездатними допомогти собі самостійно. У кращих своїх проявах вони здійснюють великі діяння, а в 
гірших – страждають зарозумілістю, жорстокістю і вічним пошуком ворога. 

Зворотною стороною Героя є Трікстер. Будучи однією з воістину універсальних фігур у світовій мі-
фології, трікстер традиційно розглядається як пародійний супутник (дублер) культурного героя: його ворог 
або невмілий наслідувач-суперник. Завдання трікстера не зруйнувати, а викликати відповідну реакцію, яка 
обернеться новим творенням. Поки в світі йде подібний діалог-конфлікт, світ живе і розвивається. 

Тема трікстера виникає не тільки в міфічній формі, вона проявляється і у сучасної людини. 
Психологічна фігура трікстера за Юнгом – це колективний образ Тіні, об'єднання всіх нижчих рис харак-
теру в людях, можливість виходу пристрастей, це величезне джерело енергії для майбутнього розвитку.  

Отже, головна властивість архетипу (за К.-Г. Юнгом) полягає у тому, щоб знову і знову відтво-
рюватися в культурі. Якщо ж говорити про архетипи як універсалії, варто йти глибше: від історії окре-
мого народу до типових рис історії людства в цілому, з яких кожен народ акцентує ту чи іншу, загальну 
для всіх людей рису (або їх певний набір, пов'язаний з конкретними умовами їх життя і розвитку). Ідея 
взаємозв'язку Землі і людини, її розвитку як частини природи і в зв'язку з нею не застаріла в тому сен-
сі, що чим ясніше ми уявляємо собі загальнолюдські еволюційні універсалії, тим простіше нам позна-
чити особливості народів і націй по відношенню до них. Тобто виявити такі яскраві архетипічні риси, 
які зрозумілі і доступні нашому сприйняттю як культурні вершини людства в цілому.  

Такий підхід дає можливість спочатку ґрунтуватися на різноманітті культури, взявши його за 
вихідну точку досліджень, усвідомити той внесок, який додає кожен етнос в багатство світової культу-
рної спадщини. Тут простежується взаємозв’язок історії та міфу. Міфологічні архетипи можна брати за 
основу опису психології народу. У відносинах міфу та історії міф очевидним чином виявляється пер-
винним, а історія – вторинною і похідною. Не історія визначає для народу його міфологію, а, навпаки, 
– міфологія історію – це є доля народу.  

Культура постає як взаємозв'язок символічних систем і архетипів (універсальні культурні обра-
зи, які мають символічну (знакову) природу, тобто можуть виявляти себе нескінченною кількістю спо-
собів). Чим глибше ми занурюємося в родове несвідоме, тим більшої універсальності набувають 
архетипи. Найбільш стародавніми і доступними нині архетипами є загальносвітові міфологічні образи, 
такі як: первозданний хаос, небесний деміург, цар богів-громовержець, підземний світ, боги часу і долі, 
астральні божества світил, культурний герой і божественний коваль, трюкач-трікстер, воїн. За ними 
стоять певні рольові функції і з ними пов’язані типові міфологічні сюжети. Ці історичні образи, функції, 
поняття і ідеї можуть бути зведені до основних семантичних полів, що володіють внутрішньою єдністю 
образу і сенсу, які можна назвати глибинними архетипами.  

Розгляд глибинних архетипів як символічних центрів культури підкреслює єдність і центрова-
ність кожного топосу: стрижневі для світогляду нації архетипи слугують його культурною візитівкою 
протягом століть. За багатоплановістю архетипів криється ціла низка символічних значень (семантич-
не поле), ступивши на позиції яких ми можемо зрозуміти культуру свого народу.  
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Садовенко С. Н. Семантический топос культуры в контексте теории архетипов 
В статье проанализирована герменевтическая интерпретация хронотопа украинской народной художествен-

ной культуры, которая приводит к нижним слоям семантического тела культуры. Анализ фундаментальных структур 
определяет характер аксиосферы и исторически лабильных форм общественного сознания в этом хронотопе. В хро-
нотопе отечественного фольклора и различных форм фольклористики рассмотрены следующие архетипические фи-
гуры: Герой / Вождь, Тень / Трикстер, Анима / Анимус, София / Мать-Земля, архетип стихий (воды, огня, воздуха), 
прообразы солнечных и лунных божеств, Чужой. Анализ архетипной основы хронотопа украинской народной художес-
твенной культуры необходим для избавления от этноцентрических стереотипов, связанных со склонностью домини-
рующих символических фигур этнокультуры к самосакрализации. Критический подход к глубинным рычагам 
национального самосознания, в том числе в мире художественного, поможет в установлении межкультурных отноше-
ний на основе диалога и толерантности. 

Ключевые слова: хронотоп, архетип, миф, украинская народная художественная культура, аксиосфера, 
семантическое тело культуры, фольклор, трикстер. 

 
Sadovenko S. Semantic topos of culture in the context of the theory of archetypes 
Hermeneutical interpretation of space and time of the Ukrainian folk art culture leads to the lowest layers of the 

semantic body culture, to its spiritual roots "tree" – genetic codes and archetypes. Analysis of the fundamental structures 
determines the nature and historically axiosphere labile forms of social consciousness in a given chronotope. In apparent 
spatio-temporal parameters, these structures, that are firstly priori empty forms acquire orientation system factors giving 
concrete historical content and transform into symbolic incarnation. 

In Ukrainian folklore, and chronotope of various forms of folklore, considered the following archetypal shapes: Hero / 
Leader, Shadow / Trickster, Anima / Animus, Sofia / Mother Earth, the archetype of the elements (water, fire, and air), prototypes of 
solar and lunar deities, Alien. All of them are not isolated entities, but form a complex narrative syncretic (syzygy) oppositions and 
mediation by connotations that develop into long semantic series. These rows form a discourse circulation of cultural forms and 
form a kind of mental sheath – semantic field of Ukrainian culture, which is the basis for the compilation of artistic metaphor. 

Analysis of archetypal foundations chronotope of Ukrainian folk art culture needs to get rid of ethnocentric 
stereotypes associated with tendency of dominant symbolic figures in ethno culture to itself sacralization. A critical 
approach to deep the levers of national identity, including in the world of art, helps in establishment intercultural relations 
through dialogue and tolerance. 

Key words: time-space, archetype, myth, Ukrainian folk art culture, axiosphere, semantic body culture, folklore, trickster. 
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СКАНСЕН: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Стаття присвячена визначенню сучасних тенденцій розвитку музеїв під відкритим небом 

(скансенів). Доведено, що пріоритетним напрямом їх розвитку є комплексний, який передбачає екс-
позиції з етнографії та архіології різних регіонів країни. 

Ключові слова: музеєфікація, скансен, історико-архітектурний ансамбль, археопарк, ком-
плексний підхід, реставрація, археологічна спадщина. 

 
Науковці постійно працюють над вдосконалення форм музейної експозиції. Традиційні підходи, що 

склалися десятиліттями, сьогодні потребують подальшого вдосконалення. Тому пошук нових форм експози-
ції є справою вельми актуальною. Музеєфікація є реалізацією музейної потреби людства по відношенню до 
нерухомих пам’яток культури. Історично склалося так, що музеєфікація пам’яток культури починається з 
пам’яток архітектури. Пам’ятки археології тільки згодом стають об’єктом уваги науковців. Cьогодні скансени 
(музеї під відкритим небом) є основним видом музею для збереження та демонстрації музеєфікованих 
пам’яток, в тому числі – археологічних пам’яток. Проте в їх використанні та розвитку існують різні підходи. 
Одні дослідники розглядають їх як чисто етнографічні музеї [1], інші – як історико-архітектурні ансамблеві 
музеї [4]. На з’ясування найперспективніших підходів до розвитку скансенів спрямована дана стаття. Тому 
метою роботи є визначення сучасних тенденцій та перспектив розвитку багатогалузевих скансенів. 

Науково обґрунтована реставрація та музеєфікація археологічних пам’яток починається з епохи 
Відродження. Перші спроби якимось чином музеєфікувати античні руїни відносяться до початку XVI ст. 
Перший науковий внесок у справу реставрації та музеєфікації зробив Й. Вінкельман. 

Ще наприкінці XVII ст. у Великій Британії пропонувалося використання Стоунхенджа з екскур-
сійною метою. Питання про музеєфікацію цієї видатної пам’ятки порушується в XVIII ст. [12].  

Фердинанд Келлер дослідив свайні поселення доби неоліту. Під час розкопок були здійснені 
вперше у Європі заходи щодо консервації та музеєфікації розкопаних об’єктів [13]. 

Одним з перших музеєфікованих археологічних об’єктів стає Царський курган у Керчі. Ще в 
1840 р. Є.Б.Ашик писав: "Чтобы спасти Царский курган от разрушения и сохранить это здание, как лу-
чший монумент древней Пантикапеи, я бы предлагал исправить ту часть коридора, которая была 
сломана при первоначальном разрытии этого кургана и потом у входа устроить прочную ограду с ре-
шетчатыми железными воротами" [7, 244]. Проте зазначені заходи були здійснені лише в 60-ті рр. XIX ст. 
[7, 244]. У сімдесяті роки XIX ст. були музеєфіковані перші квартали давньогрецької Олімпії.  

На жаль, перші спроби музеєфікувати пам’ятки археології були не дуже вдалі, тому що сама 
археологічна наука робила перші кроки і ще не існувало досконалих методик розкопок. Музеєфікація 
проводилася взагалі варварськими методами, значна частина культурного шару та цікавих комплексів 
у процесі музеєфікації просто знищувалося.  

В ХІХ ст. починається музеєфікація і на теренах України. Оглядаючи околиці с. Більче-Золоте 
в 1876 р. А. Кіркор натрапив на печеру, яка знаходилася за 1,5 км на захід від села і перші досліди да-
ли дуже цікаві результати. Біля входу до печери під час розкопок виявлено два кістяки, що лежали у 
випростаному положенні на спині. На жаль детальних описів знахідок та виявлених поховань не збе-
реглося [9, 4–5]. Продовжив вивчення пам’ятки краківський археолог Г.Оссовський. У 1890 р. разом з 
Л.Сапєгою він вивчив підземні ходи печери на 312 м. Л. Сапега разом з археологом Г.Оссовським 
склали карту печери та видали її друком в 1892 р. у Кракові [9, 6]. Значна частина знахідок була виве-
зена до Кракова. Як пише у своїй статті М.Сохацький, тільки в 1904 р. до Кракова польськими архео-
логами було вивезено з печери Вертеба близько 40 скринь знахідок [9, 6]. І хоч зараз печера відкрита 
для відвідувачів, роботи з її музеєфікації продовжуються.  

Крім музеєфікації окремих пам’яток археології розвивається ідея створення музею археологіч-
них пам’яток під відкритим небом. Вперше ця ідея виникає ще в XVIII ст. Так у 80-ті рр. XVIII ст. у парку 
замку Фреденсберг (Данія) демонструвалися манекени в національних костюмах різних регіонів краї-
ни. Цю експозицію відвідав швейцарський письменник Чарльз Бонстеттен та під враженням від поба-
ченого висловив ще в 1790 році думку про необхідність створення експозиції під відкритим небом. Ця 
думка реалізувалася лише через століття. Значною віхою у створенні музеїв під відкритим небом були 
міжнародні промислові та політехнічні виставки, на яких експонувалися цілі садиби того чи іншого на-
роду, місцевості, країни тощо.  

Ідея скансену була реалізована лише через століття у Швеції. В 1891 р. видатний етнограф та 
викладач Артур Гезеліус заснував відомий зараз всьому світові "Скансен" у Стокгольмі. Цей музей 
займає територію понад 30 га та налічує понад 150 різноманітних споруд [10, 6; 14]. Друга половина 
XIX ст. характеризується появою цілої низки музеєфікованих археологічних об’єктів, які стають справ-
жніми скансенами. В основному це були неолітичні поселення культури кьйоккен-мьоддінг.  
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Одна з перших спроб створення музею під відкритим небом на теренах України була здійснена 
під час виставки, присвяченій 100-річчю польського визвольного повстання 1794 року. У Львові побли-
зу Стрийського парку на території близько 20 га були розміщені 130 будівель; 14 мали етнографічний 
характер. На виставці були представлені українські та польські комплекси. Польська частина виставки 
включала садибу заможного селянина з с. Радванці Сокальського району, мазурську хату із с. Невіськ 
з-під Кальбушової, житло заможного селянина з Закопане. Українська частина включала хату замож-
ного селянина з Поділля, хату заможного гуцула, хату незаможного селянина з Наддністрянщини. З 
під м.Жовкви привезли вітряк. Експонувалося також шість придорожних хрестів. Матеріали виставки 
лягли в основу музею етнографії у Львові. 

Музей під відкритим небом в м. Осло організовано в 1897 р. В 1901 р. подібний музей було 
створено і в Копенгагені. Наступною країною, яка створила скансен, була Фінляндія [10, 6]. На початку 
XX ст. музеєфікується Афінський акрополь. Саме на цій пам’ятці було застосовано метод анастилозу, 
який впроваджувався під керівництвом Ніколя Баланоса [6, 14–30]. Росія, а згодом і Радянський Союз, 
у справі збереження археологічної спадщини значно відставали від світового рівня. На Україні лише в 
30-і роки ХХ ст. було створено низку історико-культурних заповідників (Києво-Печерська лавра, монас-
тир Босих кармелітів у Бердичеві, Кам’янець-Подільська фортеця тощо). Так відбувалося становлення 
перших скансенів. 

Треба зауважити, що всі скансени мають величезний потенціал щодо подальшого розширення 
за рахунок включення до складу їх експозиції відреставрованих чи перенесених з місць розкопок ар-
хеологічних пам’яток. Особливо це стосується музеїв з великою корисною площею, на якій може бути 
розміщена первісна експозиція.  

У 1924 р. було створено Ольвійський заповідник. Він успішно розвивається й досі. Під час роботи 
Дніпрогесівської експедиції, очолюваної Д.І.Яворницьким, були здійснені вдалі спроби вирізування пет-
рогліфів і перенесення їх у зали історичного музею [8]. Незважаючи на видатні відкриття у галузі архео-
логії на території України, у 30-і роки спроби створення скансенів чи археопарків не здійснилися [10].  

У цей час практично не існувало ще теоретико-методологічних праць, де б узагальнювалася 
практика створення скансенів чи висувалися б загальні вимоги до пам’яток археології, які претендують 
на музеєфікацію. Фактично було зроблено перші кроки у законодавчому захисті археологічної спадщини. 

Внаслідок того, що археологічні пам’ятки в результаті тривалого перебування під землею зазнають 
руйнування, для підвищення їх атрактивності необхідні попередні консерваційні та реставраційні роботи. 
Це сприяло становленню і розвиткові методів реставрації давніх пам’яток. Реставрація археологічних 
пам’яток дуже складна справа. Методи реставрації кожної конкретної пам’ятки залежать від багатьох чин-
ників, які визначаються в кожному випадку окремо. Необхідно зазначити, що вибір об’єкта реставрації та 
музеєфікації є найскладнішою науковою проблемою, вирішувати яку можна лише колегіально.  

На початку XX ст. відомий російський реставратор П.П. Покришкін трактує реставрацію як науково-
обгрунтований ремонт. Такої ж точки зору дотримувався вже в радянські часи й І.Є. Грабар. Проте ці прин-
ципи та розробки використовувалися виключно до реставрації архітектурних пам’яток пізніх епох. 

У Переяслівському музеї під відкритим небом представлені реконструкції деяких археологічних 
пам’яток: кам’яні стели доби енеоліту-бронзи, об’єкти з Добраничівської пізньопалеолітичної стоянки, 
ранньополовецьке святилище, розкопане Запорізькою експедицією ІА НАН України, черняхівське жит-
ло та житло часів Київської Русі, жертовник доби бронзи, гончарна піч, господарчо-виробничий ком-
плекс трипільської культури. 

У сучасній музейній справі роль скансену в експонуванні музеєфікованих пам’яток незапереч-
на. Проте дискусія щодо напрямків їх використання не вщухає. Розглянемо основні думки, які існують 
в спеціальній літературі сьогодні. 

Так О.В. Жукова в своїй статті звертається до аналізу діяльності скансенів [4, 35–39]. Конста-
туючи незадовільний стан справ у розвитку музейної мережі, вона загострює увагу на розвитку вже 
існуючих музеїв. Автор статті вважає, що в першу чергу треба розвивати не колекційні, а ансамблеві 
та середовищні музеї [4, 35]. Саме вони, на думку автора, можуть взяти на себе експонування музеє-
фікованих пам’яток. О.В. Жукова пише, що "Ансамблеві музеї – музеї, діяльність яких базується в пе-
ршу чергу на музеєфікованих ансамблях нерухомих історико-культурних пам’яток [4, 36]. До них без 
будь-яких обмежень можна віднести і археологічні пам’ятки, які вже музеєфіковані. Автор статті ви-
словлює жаль з приводу того, що музеї ансамблевого типу мало поширені в Україні. Вона пише, що 
такі музеї мають великий потенціал щодо подальшого розвитку.  

В ансамблевому музеї головним є не колекційна експозиція, а сама пам’ятка. Музей створю-
ється для її збереження, відтворення притаманного їй оточення та якнайповнішого розкриття інфор-
маційного потенціалу, закладеного в будь-якому історико-культурному об’єкті [11]. В традиційному 
розумінні такі музеї не мають тематичних колекцій, проте самі ансамблі мають підбиратися за певним 
тематичним принципом. Тобто самі експоновані ансамблі стають колекцією. А вже в межах кожного 
ансамблю допоміжні функції можуть виконувати традиційні колекції, які доповнюють сам ансамбль. 
Такої думки дотримується і О.В.Жукова [4, 37]. 

Стаття О.В. Жукової базується на аналізі пам’яток архітектури історичного часу, проте її ви-
сновки можуть бути застосовані і для доісторичних пам’яток, тобто для археології. Повноцінними 
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об’єктами для експонування можуть стати археолого-архітектурні об’єкти після їх ретельної музеєфі-
кації. В цьому випадку розв’язується ще одна нагальна проблема створення ансамблевих музеїв. В 
багатьох музеях-скансенах допоміжні колекції, які експонуються в експозиції, мають малу потужність. 
Заміна аутентичних речей копіями, моделями, картографічним матеріалом тощо не вирішує проблему. 
Тоді як археологічні розкопки, крім самих виявлених споруд, дають змогу експонувати побутові та сак-
ральні речі з розкопок. За умов використання археологічної пам’ятки в ансамблевому музеї сама 
пам’ятка та колекція виявлених знахідок становлять органічну єдність, що знімає проблеми, які існу-
ють у експонуванні інших історико-архітектурних пам’яток.  

В ансамблевому музеї археолого-архітектурна пам’ятка доходить до сучасності після розкопок 
у набагато гіршому стані, ніж історико-архітектурна пам’ятка. Тому вона вимагає значно більших зу-
силь у доведенні пам’ятки до експонабельного вигляду.  

Оскільки в ансамблевому музеї велике значення має не тільки сама архітектурна пам’ятка, а й 
ландшафт, у використанні археологічних пам’яток, а їх може бути багато в ансамблевому музеї, необ-
хідно експонувати окремо пам’ятки, які не можуть бути зведені в один ансамбль. Можна погодитися з 
автором статті О.В.Жуковою, що значення й переваги ансамблевих музеїв у вітчизняному музейництві 
ще до кінця не осмислені. 

Трактує теоретичні питання розвитку скансенів і стаття О.Є. Афанасьєва [1]. Він розглядає цей 
тип музеїв як репрезентантів регіональних типів природокористування, розуміючи під цим пристосу-
вання до певної екологічної ніші. Він вважає, слідом за Л.М. Гумільовим, що територіальні відмінності 
в межах одного народу формуються під впливом природного середовища [1, 112]. Цей автор також 
наголошує на недостатній кількості аутентичних об’єктів для експонування у скансенах [1, 112]. Аналі-
зуючи географію розташування скансенів та презентабельність у них окремих етнографічних регіонів 
України, автор констатує незадовільний стан в цій справі. Він відзначає, що в деяких регіонах майже 
немає скансенів, а там де вони є, повнота представлених етнографічних регіонів України слабка 
[1, 115–117]. Треба погодитися з автором й у тому, що найперспективнішим типом скансену має бути 
"перевізний скансен" (тобто такий, до якого звозять окремі пам’ятки, для яких немає умов збереження 
на місці їх розташування). Ця теза в повній мірі стосується й археологічних скансенів.  

Важливе значення приділяє О.Є. Афанасьєв ландшафтному оточенню експонованих пам’яток. 
Він пише: "Пам’ятки архітектури на місцях оточувалися насадженнями з дерев і кущів; їх завжди буду-
вали на певних ділянках рельєфу – народні майстри це враховували. Отже, споруда має поставати в 
певному ландшафтному оточенні і в музеї" [1, 115].  

Ця вимога стосується і археологічних пам’яток. Створюючи ансамблі, необхідно вписувати їх в 
притаманний їм природний ландшафт, який є своєрідним для кожного регіону України. Наявність зе-
лених насаджень підвищить ефект автентичності пам’ятки і дозволить відокремити один ансамбль від 
іншого, що має велике значення при експонуванні кількох ансамблів.  

Отже, теоретично сучасний скансен виглядає як комплексний музей, який має експозицію з 
нерухомих пам’яток, зведених в окремі ансамблі, вписані в ландшафт, які охоплюють всі етапи засе-
лення території України людством, починаючи з найдавнішої доби. Тільки такі музеї можуть в сучасних 
умовах розвивати свою інфраструктуру та бути осередками справжнього збереження культурної спа-
дщини не тільки громадян України, а й їх попередників. 

Внутрішній організації території скансену присвячені праці відомого історика архітектури В.В. Вечер-
ського [2, 6–10]. Його стаття є керівництвом з законодавчого супроводу організації території історико-
культурного заповідника, науково-проектної документації з визначення меж окремих зон заповідників, термі-
ну та порядку проведення консерваційних та реставраційних робіт, ремонту та пристосування об’єктів 
культурної спадщини, благоустрою території заповідника, а також заходи з охорони зазначеної території. 

Підбиваючи підсумки історіографічного огляду, В.В. Вечерський констатує, що до сьогодні не 
визначено порядку розроблення плану організації історико-культурного заповідника, не унормовано 
склад і зміст матеріалів, необхідних для його існування, не з’ясована методика їх розроблення [2, 7]. 
Стаття містить низку необхідних настанов, які ґрунтуються на правових засадах та прийняті в проект-
них інститутах, що займаються розробкою проектної документації для історико-культурних заповідників. 
В основі проектної документації мають лягти натурні обстеження, в яких враховуються індивідуальні 
особливості об’єктів, для яких розробляється проектна документація. 

Ці теоретичні розробки вже починають втілюватися у життя. Цікаві приклади створення сучас-
них скансенів наводяться в статтях Р.В. Підставки, І.А. Готуна та О.М. Казиміра [3; 5]. В першому ви-
падку йдеться про реставрацію Збаразького замку та інших замків Тернопільщини. За роки існування 
заповідника відбулося його становлення як наукової, музейної та реставраційно-виробничої установи. 
Працівники заповідника комплексно досліджують об’єкти, що є передумовами його відновлення в ау-
тентичному вигляді.  

Прикладом археологічного скансену є Ходосівський археологічний комплекс. Комплекс вклю-
чає пам’ятки мезоліту, енеоліту, ранньої та пізньої бронзи, раннього залізного віку, ранньослов’янські 
пам’ятки, Давньоруські та середньовічні пам’ятки по XVIII ст. включно. В заповіднику провадяться ар-
хеологічні роботи та консервуються й відтворюються окремі об’єкти. Зокрема плавильні горни, гончар-
ні печі тощо. Заповідник працює не тільки як скансен, а й як археопарк. 

Культурологія  Чухрай Л. О. 



Вісник НАКККіМ  4’2013 

 75

Практично всі музеологи відзначають зростаючу роль скансенів, музеїв під відкритим небом, 
ансамблевих музеїв, історико-культурних заповідників в культурному житті України. Йдуть активні пошу-
ки нових форм організації експозиції, діяльності музеїв, взаємодії різних частин експозиції та фондів.  

У даній статті ми намагалися окреслити головні моменти у розвитку скансенів. Приорітетним 
напрямом у розвитку скансенів, на нашу думку, є комплексний. Скансен такого типу має у своєму роз-
порядженні експозицію не тільки з етнографії та археології регіонів країни. Треба прагнути максимально 
повного представлення в експозиції пам’яток всіх регіонів України. Археологія скоріше буде представ-
лена місцевими пам’ятками, але і тут треба розширювати експозицію. Експонуватися пам’ятки мають 
за ансамблевим принципом, вписуючи пам’ятки у ландшафт. Експозиція нерухомих пам’яток має до-
повнюватися археологічними знахідками, виявленими під час розкопок, які урізноманітнять її.  

Закінчуючи статтю, варто процитувати О.Є.Афанасьєва: "Основна місія скансенів – донести до 
майбутніх поколінь унікальність архітектури, побуту, традицій природокористування наших предків в 
умовах, максимально наближених до аутентичних [1, 119]. Сподіваємося, що для цієї справи в нашій 
країні є необхідний науковий потенціал. 
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Чухрай Л. А. Скансен: современность и перспективы развития 
Статья посвящена определению современных тенденций развития музеев под открытым небом 

(скансенов). Доказано, что приоритетным направлением их развития есть комплексное, что предусматривет 
експозиции с этнографии и архиологии различных регионов страны. 

Ключевые слова: музеефикация, скансен, исторически-архитектурный ансамбль, археопарк, комплекс-
ный подход, реставрация, археологическое наследство. 

 
Chukhray L. Skansen: present and future development 
The article is dedicated to the designation of the modern tendency of open-air museums development 

(skansens). It is proved that a priority of development is complex, which includes exposure of Ethnography 
and arhiolohiyi different regions of the country. 

Scientists are constantly working on improving the forms of museum display. Traditional approaches that have 
developed over decades, is now in need of further improvement. Therefore, the search for new forms of exposure is a 
matter of very urgent. Museumification integrates a museum needs of humanity on immovable monuments of culture. 
Historically, that museumification cultural monuments begins with the monuments. Today Skansen (open air museum) is 
the main museum for the preservation and demonstration muzeyefikovanyh attractions, including – archaeological sites. 
However, their use and development, there are different approaches. 

Scientifically grounded museumification restoration and archaeological sites begins with the Renaissance. The 
first attempts museification ancient ruins to the early XVI century. The first scientific contribution to the restoration and 
museumification made by J. Winckelmann. 

At the end of XVII century. UK proposed the use of Stonehenge excursion purposes. Questions about 
museumification this outstanding monument is broken in the XVIII century. Ferdinand Keller pile explored Neolithic 
settlements . One of the earliest archaeological sites muzeyefikovanyh becomes Tsar Barrow in Kerch. 

In the nineteenth century. begins museumification and in Ukraine. Also museumification some archeological 
developed the idea of creating a museum of archaeological sites in the open. For the first time, this idea appears in the 
XVIII century. 

In 1891, a prominent anthropologist and professor Arthur Hezelius founded now known all over the world 
"Skansen" in Stockholm. The second half of XIX century. characterized by the appearance of a number museification 
archaeological sites that are authentic open-air museum. Basically it was a Neolithic settlement culture kyokken – moddinh. 

One of the first attempts to create open-air museum on the territory of Ukraine was carried out during the 
exhibition dedicated to the 100th anniversary of the liberation of the Polish uprising of 1794. 

The open air museum in Oslo organized in 1897 In 1901 a similar museum was founded in Copenhagen. 
Another country that has created Skansen was Finland. At the beginning of XX century. muzeyefikuyetsya the Acropolis 
in Athens. In 1924 he was created Olbian reserve. He successfully developed yet. 

At this time, there was almost no theoretical and methodological papers, where the practice of creating 
summarized Skansen or put forward to the general requirements for archaeological, claiming to museumification. In fact 
it was the first step in the legislative protection of the archaeological heritage. 

At the beginning of XX century famous Russian restorer P.P.Pokryshkin treats the restoration as research-
based repair. The same view is taken already in Soviet times and I.Ye.Hrabar. However, these principles and design 
used exclusively in the restoration of architectural monuments of later eras. 

In Pereyaslivskomu open-air museum presents the reconstruction of some archaeological sites: the stone stele 
Chalcolithic era, bronze objects from Dobranychivskoyi Late parking rannopolovetske sanctuary excavated expedition IA 
Zaporizhzhya National Academy of Sciences of Ukraine, Chernyahovsk housing and housing Kievan Rus altar bronze 
Age, pottery kiln, commercial and industrial complex Tripoli culture. 

The modern open-air museum is like a museum complex that has exposure of immovable monuments erected 
in separate bands, inscribed into the landscape, covering all stages of settlement in the Ukraine humanity, starting with 
the oldest age. Only such museum in the present conditions may develop its infrastructure and centers be true 
preservation of cultural heritage is not only the citizens of Ukraine, but also their predecessors. 

An example of an archaeological open-air museum is Hodosivskyy archaeological complex. The complex 
includes attractions Mesolithic, Chalcolithic, Early and Late Bronze Age, Early Iron Age of early monuments, the ancient 
and medieval monuments in XVIII century. inclusive. 

In this article we have tried to outline the main points in the development of open-air museum. The priority 
direction in the development of open-air museum is complex. Skansen this type has exposure not only on the 
ethnography and archeology of the country. We must seek to maximize the full presentation in the exhibition attractions 
in all regions of Ukraine. Archaeology likely to be represented by the local sights, but here we must extend the exposure. 
Monuments are on display for the ensemble principle by enrolling sights in the landscape. Exposure of Monuments is 
supplemented by archaeological finds discovered during excavations diversify it.  

Key words: Museumfication, skansen, historico-architectural ensemble, architectural park, complex approach, 
refurbishment, archeologic heritage. 
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УДК 130.2:113 Олена Станіславівна Акименко© 
аспірантка 

 
МЕДІАКОСМІЗОВАНА МОДЕЛЬ СВІТОУСТРОЮ: 

РЕНОВАЦІЯ МИНУЛОГО ЧИ АМОРТИЗАЦІЯ СУЧАСНОСТІ? 
 
У статті досліджується взаємозв’язок між аксіологічними універсаліями цілісної науково-

світоглядної концепції космізму та онтологічними параметрами сучасної медіатизованої культури, 
які в результаті взаємодії та взаємовпливу зумовлюють виникнення синтезованої (медіакосмізова-
ної) парадигми сучасного світу. 

Ключові слова: медіакультура, космізм, медіакосмізм, картина світу, парадигма культури, 
аксіоконстанти, постмодернізм, полістилістичність, синкретичність. 

 
Трансгресивний характер соціокультурних трансформацій сучасного суспільства зумовлює 

фундаментальні зміни як у матеріальній, так і в духовній сферах. На загальному тлі "духовної ентро-
пії" зростає культуротворчий потенціал космопланетарних ідей, набирає обертів процес актуалізації 
принципів космізму у культурному ареалі всього світу. Цьому сприяють такі принципи: кореляція осо-
бистісно-поведінкових характеристик окремого індивіда з соцієтальними параметрами співтовариства, 
яка дозволяє ціннісним універсаліям космізму одночасно впливати на одну людину та все суспільство; 
співпадіння особистісних атрибутів людини та загальних конфігурацій суспільства, що на прикладі від-
родження інтересу до культуротворчого виміру космізму означає поєднання аксіоконстант космізму з 
революційними змінами у культурі нашого часу, подолання обмеженості щодо індивідуального (імпера-
тив ідеології медіакультури) та загального (аутентичний концепт космізму); симетрія та взаємозворот-
ність соціокультурних процесів виявляється у активізації міфологеми космізму як одного з парадоксів 
формуючого світоглядного конструкта медіакультури; взаємопроникнення культури та соціуму, а також 
збереження соціокультурного балансу індикують, що глобальна мережа інформаційно-комунікаційних 
технологій сприяє поширенню аксіоконстант космізму, які, набувши статусу відреставрованих та адапто-
ваних до сучасного соціокультурного топосу старих цінностей, стають релятивно автономними від про-
цесів цілковитої нещадної модернізації за збереження власних традиційних концептів.  

Мета статті – проаналізувати аксіологічні універсалії науково-світоглядної концепції космізму 
та онтологічні параметри сучасної медіатизованої культури, які в результаті взаємодії та взаємовпли-
ву зумовлюють виникнення синтезованої (медіакосмізованої) картини світу. 

Зважаючи на те, що предметом дослідження є специфіка монтування світоглядних орієнтирів кос-
мізму в сучасну картину світу, важливе місце у дослідженні займають праці М. К. Гаврюшина, А. Г. Гачевої, 
Ф. І. Гиренко, В. М. Дьоміна, В. В. Казютинського, О. Д. Куракіної, В. О. Кутирєва, М. М. Моїсеєва, С. Г. Се-
менової, А. Д. Урсула, Л. В. Фесенкової та багато ін., що мають безпосереднє відношення до різноаспект-
ного вивчення космопланетарних ідей. При цьому зауважимо, що питання актуалізації культуротворчих 
кодів космізму в умовах становлення інформаційного суспільства та домінування медіакультури є практи-
чно неопрацьованим як представниками космодискурсу, так і теоретиками сучасної культури (Д. Келл-
нер, Дж. Бігнелл, Б. Дункан, Н. Б. Кирилова В. М. Шейко, С. К. Шайхітдінова та ін.).  

Для культури як системи характерна упорядкованість матеріальних і духовних цінностей, мі-
фологем, ідей, понять в єдину картину світу, яку можна визначити як "сітку координат" (А. Я. Гуревич), 
за допомогою якої сприймається дійсність і формуються образи-уявлення про світ, місце людини в 
ньому та взаємостосунки між ними. Як правило, різні картини світу (наукова, художня, релігійна) є не-
примиримими антагоністами, хоча вони і мають спільні дескриптивні критерії, а між їхніми окремими 
елементами існує тісний зв’язок. Інтенсифікація процесу медіатизації соціокультурного ландшафту 
нарівні зі світовими явищами глобалізації, інтеграції та інформатизації призводить до необхідності 
пошуку синтезу між різними картинами світу. Чимало сучасних дослідників очікують на появу нової 
"метапарадигми", яка спромоглася б об’єднати наукове, художнє та релігійне світобачення. Пошук но-
вих вимірів існування митців (у найширшому культуротворчому розумінні цього поняття), прагнення 
зберегти "єдність" науки, релігії та мистецтва спрямовує до створення синтезованої медіакосмізованої 
парадигми світоустрою сучасної культури, методологічно-дисциплінарної інтеграції різноманітних 
форм осмислення універсуму на концептуальній основі науково-світоглядної теорії космізму, "без го-
резвісного містично-окультного, "нью-ейджевського" характеру" [3].  

Космізм – це самодостатня модель світобачення та світосприйняття зі стрункою системою по-
глядів на космос як синонім цілісного світу, між усіма елементами якого існують щільні та міцні взає-
мозв’язки. "Соціокультурна ретроспектива" розвитку ідей космізму впливає на формування нової 
міфологеми, в основі якої лежить сприйняття, відчуття, розуміння світу як цілісного та живого організ-
му, який прагне до впорядкування, стрункості, гармонії, а також тяжіє до органічного єднання мікро– та 
макрокосмів.  
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Як узагальнення для універсалій ціннісно–світоглядного виміру космізму наведемо типологію, 
яка була запропонована О. І. Субетто [4]: соборність, общинність, колективізм; всеєдність людини, 
людства та Всесвіту; вселюдяність; софійність, мудрість космічного господарювання людини на Землі; 
домінанта "жіночого начала" в космічній організованості буття; цінність буття; цілісність знання; зага-
льна або духовна свідомість; спільна справа; жива світобудова космосу (ці універсалії відтворювалися 
у О. Л. Чижевського, К. Е. Ціолковського у вигляді панпсихізму, "психосфери", думок про планетну пси-
хічну енергію, у П. О. Флоренського – у вченні про пневматосферу, про натхненність матерії, речей, 
занурених у світ культури; у О. І. Блаватської зустрічається аналог цих характеристик "духо-матерія", 
"речовинність думки", "думка-двигун", "енергія думки", "психічна енергія", "свідомість енергій" і т. п.); 
критика ринково-капіталістичного устрою світобуття; антропокосмізм; великий хронотоп (простір-час) 
буття космічної людини; циклічність як основа розвитку світу; онтологія відповідальності; культ освіти. 

Сьогодні в ситуації, коли наявний плюралізм функціональних альтернатив, космізм може вико-
нувати такі функції, як компенсаторну, комунікативно-інтегративну, світоглядно-регулятивну. Так, кос-
мізм інтенсифікує компенсаторну функцію через духовне звільнення: носії космічної свідомості 
намагаються як перебудувати свою свідомість, так і змінити умови свого існування за допомогою в 
першу чергу, художніх засобів вираження мистецтва. Комунікативно-інтегративна функція космізму 
через його категорію загальності слугує об’єднуючим фактором, сприяє духовній інтеграції суспільст-
ва, дозволяє мирно співіснувати та взаємодіяти між собою індивідам і групам з різними світоглядами, 
віднаходить сенс життя та джерело духовності, конструює ціннісні орієнтири. Це ж стосується й світо-
глядно-регулятивної функції: соборність індивідів і груп, метафізичний вимір коллективізму слугує ре-
гулятивним механізмом, стає альтернативою атомізованим формам буття культури, зумовлює 
виникнення синкретичної (космопланетарної) свідомості та формує нову картину світу в умовах стано-
влення та інтенсивного розвитку сучасної медіакультури.  

У широкому розумінні медіакультура постає як специфічний тип культури інформаційного сус-
пільства, який за допомогою своєї розгалуженої мережі технологічних і комунікаційних посередників 
сприяє конструюванню нової моделі світобудови, появі домінуючого простору світового культурного 
ландшафту, набуттю прерогативного статусу по відношенню до валентних факторів впливу на фор-
мування механізмів ідентифікації, репрезентації, актуалізації різних ідей, образів, понять тощо. Носія-
ми "медіатекстів" є як класичні види соціокультурних практик (художня творчість, наукові дослідження, 
політичні дебати тощо), так і сучасні аудіовізуальні технології, пов’язані з науково-технічним прогре-
сом епохи модерну (масова преса, телеграф, радіо, кіно, телебачення) та постмодерну (супутникове, 
кабельне та цифрове ТБ, мережа Інтернет, електронна пошта, стільниковий зв’язок і т.п.).  

Транслокальна картина світу, яка конструюється онтологічними параметрами медіакультури, 
має такі критерії: аморальність, агностицизм, візуалізація, віртуалізація, гедонізм, еклектичність, емо-
ційна забарвленість, інформаційна перенасиченість, конформність, масштабність, невпорядкованість, 
недостатньо виражена внутрішня організація, неструктурованість, низька самоузгодженість, нечіткість, 
поліваріантність, поліхронічность за домінування "порядку денного", хаотичність, сенсибельність, символіч-
ність, суперечливість тощо. В якості альтернативи тим принципам, які постулюються медіакультурою, людс-
тво звертається до поліфонії індивідуальних культурних стилів і життєвих стратегій, стародавніх культурно-
соціальних практик, сакрального досвіду минулих століть. Завдяки своїм "здоровим" ціннісним установкам та 
світоглядним орієнтирам космізм стає лідером серед життєдайних культуротворчих концепцій.  

Конструктивну взаємодію універсалій медіакультури та ціннісних пріоритетів космізму, у про-
цесі якої формується підґрунтя новітньої світоглядної парадигми, можна проаналізувати, звернувшись 
до найефективніших і популярніших конструкторів сучасного тринарного світу культури, а саме кіне-
матографу, телебачення та інтернету.  

Кінематограф і генетично пов’язане з ним телебачення є синтетичними мистецтвами, масовими 
формами цілісного освоєння світу, в яких сутність медіакультури є найкраще маніфестованою, одними з 
основних засобів формування картини світу. Тим самим, сконструйована кінематографом і телебачен-
ням картина світу (у тому числі її окремі елементи, що відносяться до культуротворчих принципів космі-
зму), міцно монтуються у свідомість сучасної людини. Важливо відзначити, що екранні образи не тільки 
впливають на антропогенний вимір культури шляхом формування своєрідної "космопланетарної" карти-
ни світу, але й безпосередньо "підживлюють" контент космізму безліччю медіа-проектів космічної тема-
тики. Прикладами експлуатації космопланетарних ідей та символів у сучасному кіно та їх інтерпретації в 
ракурсі новітньої світоглядної парадигми медіакосмізму можна вважати фільми фантастичного жанру на 
космічні сюжети, фільми-катастрофи з постуляцією загрозливих наслідків безвідповідального відношення 
до природного світу, різноманітні телепрограми освітньо-просвітницького напрямку, науково-популярні 
передачі-апологети потойбічних рівнів буття. 

Ще в більшій мірі, ніж вищезгадані медіа–конструктори, топологію всіх сфер діяльності індивіда та 
соціума (соціокультурного, антропологічного, технологічного, політико–економічного та ін.) змінюють вірту-
альні реальності, що конструюються за допомогою інноваційних комп’ютерних та інтернет-технологій.  

На цьому етапі дослідження для розуміння процесуальності виникнення нової культурної па-
радигми надзвичайно важливо зазначити відмінність між трансцендентністю та віртуальністю. Можна 
припустити, що відмінність між усталеною та медіатізованою картинами світу – це несхожість транс-
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цендентного та віртуального. Згенерована за допомогою комп’ютерних технологій реальність може 
бути стратегічно задіяна для реалізації традиційних культурних практик з метою вирішення одвічних 
протиріч, що існують між окремою людиною та соціумом в цілому (незадоволення реальним життям, 
відсутність сприятливих умов для самоактуалізації, протистояння дисциплінарно–репресивному меха-
нізму культури тощо). Історично встановлена демаркація традиційної культури з її орієнтацією на ви-
ще, духовне, сакральне та сучасним культурним буттям, яке описується через категорії матеріального, 
тілесного, профанного знімається у результаті інверсії трансцендентного зовнішньою формою, симу-
ляції дійсної реальності віртуалом, зокрема медіатизації та космізації свідомості, виникнення специфі-
чного типу космізму сьогодення, появи синкретичного культурного феномену ХХІ ст. – медіакосмізму.  

Для нашого дослідження важливо враховувати, що створення такої соціально-культурної практики, 
як медіакосмізм, в основі якої закладаються ціннісні пріоритети космізму (гармонія світу, єдність людини та 
Всесвіту, колективність, позахрамова літургія, соборність, софійність, співтворчість, холістичність світогляду, 
цілісність знання тощо), можливе виключно при звертанні до гнучкого, неосяжного світу віртуалу, що генеру-
ється морфологічними та феноменологічними параметрами медіакультури. З огляду на особливості репре-
зентативних механізмів віртуальної реальності (гіпертекстуальність, ризомність, поліваріантність, 
синергійність, високі комунікаційні показники тощо), які корелюють з "титульними" атрибутами ціннісно-
світоглядного виміру космізму (взаємозалежність, всеєдність, синкретичність, навіть деякий еклектизм, 
синтестезія різних арт-практик, колективність, ін.), мережі Інтернет постають як найсприятливіший простір 
для успішного втілення життєдайних, хоча й дещо утопічних, космопланетарних програм.  

Певна відповідність базових культуротворчих засад аксіологічного віміру космізму культурно-
цивілізаційної доби постмодерну етосу проекту медіакультури може бути розкрита через класифікатор 
моделей світу, який запропонували В. С. Жидков та К. Б. Соколов [1, 71–76]: масштабність (представ-
лені майже усі культурні традиції, успішно реалізовується проект мультикультуралізму); чіткість (має 
жорсткі межі, міцні взаємозв’язки); емоційна забарвленість (багато образів, ідей, концептів мають 
емоційну забарвленість); світло та морок (футурологічні проекти космізму формують досить "проме-
нисті" есхатологічні уявлення); поліхромність (незважаючи на безліч елементів з минулих культур та 
декларацію творчої активності, космопланетарна картина світу орієнтована на сьогодення); узгодже-
ність (спостерігається вкрай сувора висока внутрішня організація); аналітизм і синтетизм (космізована 
картина світу синтетична й водночас раціонально–ірраціональна, відрізняється холістичністю поглядів, 
світосприйняття); виокремлення суб’єкта з навколишнього середовища (індивід ототожнює себе зі всією 
планетною спільнотою людей, з усім всесвітом); активність і пасивність (заохочується активна позиція); 
знаковість або символічність (предмети, явища мають високе семантичне значення); рефлексивність (кос-
мічну свідомість відрізняє високий рівень інтелекту, здатність до рефлексії); насиченість міжлюдських сто-
сунків (надзвичайно багата комунікаційна історія); конформність (відрізняється стійкістю оцінок, рішучістю 
тверджень, непохитністю принципів); детермінованість світоустрою (пропонує погляд на світ через катего-
рії упорядкованості, стабільності, узгодженості, гармонії, обумовленості); ступінь загальної розвиненості 
(змістовні компоненти мають інтенсифіковане інформаційне навантаження); репрезентативна система 
(відрізняється гармонійним поєднанням візуального, аудіального, сенсетивного, змістовного рядів). 

Нажаль, у зв’язку з тим, що відродження інтересу до концептуальних засад космізму відбува-
ється паралельно з тенденцією до масовізації цінностей вітчизняних та інтернаціональних культур, 
доводиться діагностувати точкове "ураження" космопланетарних аксіоконстант "сувенірним синдро-
мом" (Ю. В. Рижов) [3]. Це означає, що експроприйовані з аутентичного контекстуального оточення 
ідеї про соборність, подібність мікро– та макрокосмів у сучасному медіакультурному просторі засвою-
ються в спотвореній, модернізованій версії та починають функціонувати лише як симуляція самих се-
бе на рівні поверхневого сприйняття, індивідуалізованого уявлення, тотальної віртуалізації. Тим не 
менш, навіть подібне "сувенірне" повернення в культуротворче поле космопланетарних універсалій 
має потужний конструктивний імпульс. Так, семантична складова космізму починає поступово визна-
чати "профіль" медіакультури ХХІ ст., що проявляється у: глобальній експансіі космічних сюжетів у 
різні сфери культури; посиленні інтеграційних явищ; упровадженні політики глобалізму, полідіалогіч-
ності та мультикультуралізму; зростанні коеволюційного фундаменталізму; збереженні традиційних 
поглядів як етнокультурних феноменів (конструювання національних міфологем, "хуторських" архети-
пів, упровадження програми традиціоналізму); розповсюдженні масової культури та поява медіареа-
льності; поширенні ідеї про становлення медіасфери (натомість ноосфери); космічному проектуванні; 
створенні мережі комунікацій з позаземними цивілізаціями; отриманні статусу наратива для дескрипції 
медіакультури; формуванні нової моделі світоустрою – медіакосмізованої (космопланетарної) картини 
світу з власними системою координат, онтологічними параметрами та критеріями сприйняття. 

Викликає інтерес аналіз аксіологічного виміру постмодерністського етапу існування науково-
світоглядної концепції космізму через категорії сучасної полістилістичної медіакультури, до яких Л. Г. Іонін 
відніс деієрархізацію, деканонізацію, невпорядкованість, детоталізацію, включення, диверсифікацію, 
езотеричність, негативність, ателеологію [2, 100–102].  

Деієрархізація: космізм як феномен ієрархізований (жорстко формуються впорядковано–
стрункі уявлення про світоустрій). Деканонізація: для космізму властива канонізація стильових норм, у 
результаті чого виникає єдиний світогляд. Невпорядкованість: у космізмі відбувається контамінація та 



Культурологія  Герчанівська П. Е. 

 80 

фронтоліз демаркаційної лінії між міфом, мистецтвом, наукою, релігією; духовне та матеріальне роз-
глядаються як взаємодоповнюючі та взаємовпливаючі поняття. Детоталізація: світоглядній концепції 
космізму притаманна системність, єдність, що вказують на тотальність (соборність), холістичність но-
вої космопланетарної свідомості. Включення: космізм відрізняє критерій інкорпорації або синкретизму, 
який сприяє плюралізації різних культурних систем і практик. Диверсифікація: у космізмі формуються 
складні зв’язки взаємодії елементів різноманітних культурних традицій. Езотерічность: для космізму в 
трансцендентальній площині характерна наявність окультного вчення та духовних практик, апеляція 
до містично–інтуїтивного досвіду. Негативність: носії космопланетарної свідомості намагаються адап-
туватися до існуючого емпіричного буття через його вдосконалення. Ателеологія: космізм є виключно 
теологічним, оскільки він орієнтується на пошуки вищих смислів існування життя, агітує до інтенцио-
нального розвитку культури та суспільства.  

Космізм як "специфічний світогляд і світовідчуття, а також особливість рефлексуючої свідомості в 
апріорному припущенні органічної єдності усього з усім, а головне – зі Всесвітом" [8, 239], безсумнівно, мо-
нтується в загальний контекст сучасної медіакультури, хоча його деякі риси (відсутність трьох "де–" (деіє-
рархізаціі, деканонізації, детоталізаціі), позитивність і телеологія) адресують до попередньої культури 
(моностилістичного модерну). Проте за допомогою методологічно-термінологічного інструментарію конце-
пції полістилістичного типу культури можливо визначити лише частковий прояв гносеологічного розмаїття 
змістовної складової космізму, оскільки він орієнтований на атомізованих індивідів задля їх подальшого 
об’єднання. Останній же тезі цілковито відповідає програмний маніфест медіакультури. 

Відтак, розвиток інформаційних технологій забезпечив можливість для мікшування різних культур, 
концепцій, поглядів і створення на цій основі постмодерністського медіакосмізму. Новітня картина світу, кар-
тографічні локуси якої задаються переважно параметрами найпоширеніших сьогодні науково–технічних ава-
тарів медіакультури (кінематографу, телебачення та віртуальних реальностей Інтернету), органічно (хоча, як 
правило, підсвідомо, невідрефлектовано) змістовно відновлює та відроджує вже дещо забуті ідеї космізму. 
При цьому культуротворчі універсалії минулого, задекларовані в концепції космізму, не суперечать, а оксе-
лентують змісту найновітніших медіа, саме тому й не виглядають сучасним атавізмом і не сприймаються як 
реверсія в архаїку. Медіакосмізована світоглядна парадигма – це своєчасна відповідь минулого на запит сьо-
годення.  

Актуалізація космізму – соціокультурна тенденція, яка відбувається синхронно зі світовими 
явищами медіатизації, інформатизації, глобалізації та інтеграції, на рівні з якими сприяє формуванню 
синкретичної свідомості та постмодерністської моделі світоустрою.  

Так само як онтологічні параметри медіакультури індукують реалізацію багатьох космопланета-
рних ідей, так і універсальні принципи космізму обумовлюють виникнення нового соціокультурного бут-
тя, яке гармонійно синтезує в собі науково-технічні досягнення доби існування інформаційного 
суспільства та вічні аксіоконстанти духовної культури. З інтенсивним розвитком новітніх медіа-технологій 
прозріння мислителів-космістів починають поступово реалізовуватися. Саме тому необхідно більш пи-
льно поглянути на ті універсалії, які були задекларовані в концепції космізму, переосмислити їх зміст та 
спробувати актуалізувати з урахуванням нових можливостей, які надають інноваційні медіа-технології. 

Надзвичайно цікавим є вивчення взаємовідносин ціннісно-культурного виміру космізму з уста-
новками на цілісний світогляд та сучасне мистецтво, для якого не існує ієрархії цінностей, високомо-
ральних понять, що і буде здійснено найближчим часом. 
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Акименко Е. С. Медиакосмизированная модель мироустройства: реновация прошлого или амор-
тизация современности? 

В статье исследуется взаимосвязь между аксиологическими универсалиями целостной научно-
мировоззренческой концепции космизма и онтологическими параметрами современной медиатизированной 
культуры, которые в результате взаимодействия и взаимовлияния обуславливают возникновение синтезирован-
ной (медиакосмизированной) парадигмы современного мира. 

Ключевые слова: медиакультура, космизм, медиакосмизм, картина мира, парадигма культуры, аксиокон-
станты, постмодернизм, полистилистичность, синкретичность. 

 
Akimenko E. Media cosmized model of the world order: renovation of the past or amortization of 

modernity? 
The this article is devoted to the study of the relationship between axiological universals of the integrated 

scientific concept of cosmizm and ontological parameters of the modern media culture that as a result of deep interaction 
and influence on each other cause the appearance of (media cosmized) paradigm of the modern world. 

The intensification of the process of social and cultural mediatization, along with global phenomena of 
globalization, integration and informatization leads to the need to search synthesis of different views of the world. 

Besides, alternatively some of the principles which are caused by the trans local world model and have 
parameters of media culture (immorality, idleness, visualization, disorder, lack of integrity and clarity, inconsistency, 
physicality, sensitivity, contradictory, randomness, etc.), the humanity appeals to polyphony of individual cultural life 
styles, to the strategies of ancient cultural and social practices and to the sacred experience of past centuries. 

The generation of new spaces of artist’s existence, the desire to preserve the "unity" of science, religion and art, 
the need for "healthy" value units and productive ideological orientations leads to the integration of various forms of 
conceptual understanding of the Universe on the basis of scientific and ideological theory of cosmizm. 

The following factors contribute to this: the evaluative concepts of cosmizm simultaneously affect one person and the 
whole society; constants of the cosmizm unite with revolutionary changes in the modern culture, decrease the boundary 
between the individual (the imperative of the media culture theory) and the general (authentic concept of cosmizm). 

Legend of the cosmizm’s origin formed as part of one of the paradoxes of the media culture, a worldwide 
network of information technology promotes the expansion of cosmizm that after the obtaining the status of old values, 
restored and adapted to modern times, become relatively autonomous from processes of modernization and retain their 
own traditional concepts. 

Gradually the axiological part of cosmizm (antropocosmizm, unity, development of a sense of responsibility, 
excellence "feminine", co-creation, a common cause (the cult of labor), the value of knowledge, etc.) begins to determine 
the profile of the XXI century media culture. A manifestation of this is the widespread penetration of cosmic scenes in 
different spheres of culture, strengthening the effects of integration, implementation of the policy of globalization and 
multicultural dialogue, co-evolution, the spread of mass culture and the emergence of virtual media sphere of ideas 
(instead of Nano spheres), a network of communication with extraterrestrial civilizations and so on.  

The development of information technology has created the conditions for the mixing of different cultures, concepts, 
opinions, constructive interaction basics of media culture and value priorities of cosmism, it forms the basis for the emergence 
of a new paradigm of world outlook, syncretic cultural phenomenon of the twenty-first century – media cosmizm. 

The generated by cinema and television view of the world (including its individual elements that relate to the 
principles of cosmizm) is fixed in the mind of modern people. The images on the screen does not only affect the man-
made cultural space by forming a kind of cosmo- picture of the world, but also directly "feed" the content of cosmizm with 
large number of Media Projects summary dedicated to space issues. Examples of usage of cosmo planet ideas and 
characters in modern television space and their interpretation from the perspective of the modern paradigm of media 
cosmizm can be considered films on space subjects, films devoted to global catastrophes, which popularize the terrible 
consequences of the irresponsible attitude to the natural world, various educational programs, popular science television 
programs – the ancestors of otherworldly levels of being. 

Appeal to the representative of the mechanisms of virtual reality (hyper textual, poly alternativeness, boldness, 
high performance communication, etc.), which are generated by morphological and phenomenological parameters of 
media culture and correspond to the title attribute of value dimension of cosmizm (interdependence, unity and unification 
of different art practice, collectivity). Internet becomes the most favorable environment for implementation of Projects 
summary of successful cosmizm thinkers, which until recently were considered utopian. 

Unfortunately, due to the fact that the revival of interest in the conceptual foundations of cosmizm takes place 
along with mass distribution of the values of domestic and international cultures, we have to diagnose the following fact: 
borrowing from their natural contextual environment, the idea of catholicity, like the micro and macro cosmos sometimes 
assimilated in a perverted version and begin to operate as a stand-alone stimulation. 

However even this superficial return contains a powerful constructive impulse. 
Created universals of the past are indicated in axiological space of cosmizm. They correspond to the Projects of 

media culture and therefore do not look like a modern throwback, and not perceived as a throwback to the old days. 
Media cosmized view of the world – is the modern answer to the questions of the past. 
Key words: world culture, media culture, Space Art, axioconstants, postmodernism, poly stylistic, media 

cosmizm, syncretism, the world, the paradigm of culture. 
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аспірантка 

 
КОНЦЕПТ ЯК ФЕНОМЕН ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ 

 
У статті розглянута методологія дослідження концептів у лінгвокультурології, висвітлені 

механізми вивчення концептів. Констатується, що в сучасній когнації процес систематизації і ка-
тегоризації явищ-концептів є практично завершеним. 

Ключові слова: концепт, ідіоконцепт, концептологія, концептокорпус, значення, смисл, по-
няття, символ, типологія, класифікації. 

 
Законом людської природи і культури є, на думку російського філософа І.О. Ільїна, те, що "все 

велике може бути скачано людиною чи народом тільки по-своєму, і все геніальне народжується саме 
в лоні національного досвіду, духу і устрою". На важливість національних коренів вказували російські 
філософи початку ХХ ст. Так, на думку Бердяєва, поза національністю, що розуміється як індивідуа-
льне буття, неможливе існування людства. І саме через національну індивідуальність кожна людина 
входить в людство як національна людина. Це певною мірою перекликається з думкой Д. Віко, що ко-
жній мові притаманний особливий "геній", зумовлений історією відповідної нації, та з положенням 
В. фон Гумбольдта, що "дух мови – дух нації".  

На нашу думку, сутність цієї опозиції виражають особливі мовні одиниці – концепти як фено-
мени лінгвістики і культурології. "Ми можемо дістатися до думки лише через слова (ніхто поки ще не 
винайшов іншого засобу") [4, 293]. Це лінгвістична і дещо звужена констатація того загальносеміотич-
ного факту, що смисл створюється і з’являється людині лише через символ (знак, образ). І якщо кон-
цепт – це вербально виражений смисл, то власне мовна проблематика в його вивченні є пов’язаною з 
певною галуззю лінгвокультурології, існуванням цього смислу і рівнем його комунікації: чи є він фактом 
ідіолектної або національної мовної свідомості, фактом мовлення чи мови. Концепт як семантична 
сутність відправляє нас до плану змісту певної знакової одиниці, а отже, співвідноситься з категоріями 
значення і смислу, які в логічній семантиці і лінгвістиці дефініційно упорядковані й термінологізовані. У 
лінгвокультурологічному тлумаченні, на думку Телії, концепт психологізується і ототожнюється з типо-
вим поданням (прототипом, гештальт-структурою) [27, 94-97].  

У текстах лінгвокультурологічних досліджень концепт отримав найрізноманітніші назви: екзис-
тенціональні смисли, граничні поняття, культурні концепти. Як підкреслює А.М. Приходько, щоб визна-
чити концептуальний устрій мови культури, потрібно впорядкувати евристичний ресурс, розглянутий 
лінгвокогнітологією. Класифікації концептів значною мірою зорієнтовані на мовні засоби їхньої репре-
зентації [21]. 

Ю.С. Степанов, вводячи термін "концептологія" на позначення спеціального напряму в межах 
семіотики, наголошував на особливій привабливості епістеміологічних досліджень у цій галузі. Безпе-
речно, в сучасних умовах є актуальним продовження зіставних концептологічних розвідок з різних 
мов, оскільки предмет концептології у загальних рисах більш-менш окреслений: шляхи і способи кон-
цептуального устрою різних лінгвокультурних систем на фоні універсальних і етноспецифічних категорій, 
семіозис концептосфери, ідіо-соціолектні, гендерні, вікові та інші схеми реалізації певних концептуальних 
конструктів у мові і мовленні. Відомо, що найпоширенішими підходами до впорядкування концептів є: те-
матичний (наприклад, емоційні, текстові тощо); дискурсивний (наприклад, концепти педагогічного, ре-
лігійного, мистецького тощо); аксіологічний (протиставляються різного роду цінності) [21]. Дещо по-
іншому підходить до цієї проблеми М. Шварц, яка вважає що концептокорпус природної мови склада-
ється з двох сфер – концептів-категорій (несуть інформацію про класи об’єктів на кшталт арістотелів-
ських категорій КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ, ПРОСТІР, ЧАС тощо і концептів-символів, або ідіоконцептів 
(представляють національно значущі образи в ментальному тезаурусі людини) [28]. 

Сьогодні без перебільшення можна говорити про "концептивну експансію" у гуманітарних сфе-
рах наукової діяльності, тобто в деякій мірі термін "концепт" став "модним" об’єктом вивчення, що сві-
дчить про певного роду термінологічну амбівалентність, розмитість границь і невпорядкованість його 
використання. З огляду на це, актуальним є з’ясування питань онтологічної сутності концепту як кон-
ститутивної одиниці культурології.  

Щодо розуміння терміна "концепт" у культурному середовищі, то найбільш чітке його визна-
чення знаходимо у Ю.С. Степанова: "Концепт – ніби згусток культури в свідомості людини; те, у вигля-
ді чого культура входить у ментальный світ людини. І, з іншого боку, концепт це те, завдяки чому 
людина – пересічна, звичайна людина, не "творець культурних цінностей", – сама входить в культуру, 
а в деяких випадках і впливає на неї" [26, 40].  

За Ю.С. Степановим, "концепт – явище того ж порядку, що і поняття". За своєю внутрішньою 
формою в російській мові концепт і поняття однакові: концепт є калькою з лат. сonceptus – "поняття", 
від дієслова concipere "зачинать", тобто буквально означає "понятие, зачатие" від давн.-рус. дієслова 
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пояти "схватить, взять в собственность, взять женщину в жены" буквально означає те ж саме. В нау-
ковій мові ці два слова також вживаються як синоніми, одне замість іншого. Але так вони вживаються 
лише інколи: у філософії та логіці обидва поняття ототожнюються. Можна погодитися з положенням 
М.П. Кочергана, який пов’язує поняття з відтворенням денотативного значення слова (когнітивний 
зміст), а концепт – з інтерпретаційним компонентом значення, чим підкреслює універсальність поняття і 
специфічність концепту [9]. Тобто, якщо "поняття (intellectus ) є розумовим явищем, пов’язаним з раціона-
льним життям, то концепт (conceptus) – похідне піднесеного духу, здатне творчо відтворювати смисли" [5]. 
Отже, "концепт і поняття – терміни різних наук, друге вживається переважно у філософії і логіці, тоді як 
перше, концепт, є терміном в одній галузі логіки – в математичній логіці, а останнім часом закріпилося та-
кож у науці про культуру, в культурології" [26, 42-67]. До речі, і сама культура визначається Ю.С. Степано-
вим як "сукупність концептів і відношень між ними, що виражається в різних рядах" (передусім в 
"еволюційних семіотичних рядах", а також у "парадигмах", "стилях", "ізоглосах", "рангах", "константах" і т.д. 
[26, 38]. Огляд визначень концепту приводить до висновку, що сам термін "концепт" не є усталеним і єдино 
можливим на позначення ментальних утворень, вирізняється неоднозначністю та суперечливістю свого 
тлумачення. Часто він виступає як синонім "стереотипу", "архетипу", "прототипу", "ментефакту", "символу", 
"гештальту", "культуреми", "лінгвокультуреми" тощо. Така термінологічна невизначеність цього поняття 
свідчить, скоріше, не стільки про відсутність єдності точок зору щодо природи і функцій концепту, скільки 
про різномаїття його ознак і властивостей, що відкриваються тому чи іншому досліднику. Наприклад, відо-
мий лінгвіст О.С. Кубрякова подає досить заплутану дефініцію концепту: "Оперативна змістовна одиниця 
пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку (lingua mentalis), усієї картини світу, 
відбитої в людській психіці" [11, 90 ]. Ця оцінка стосується визначення концепту німецьким когнітологом 
Монікою Шварц як "елементарної ментально організованої одиниці, що виконує функцію зберігання знань 
про світ в абстрактному форматі" [28, 55].  

Найчастіше дослідники підкреслюють у концепті такі його ознаки, як знання, культура і психо-
логія, оцінки, що кладуться в основу тієї чи іншої дефініційної моделі [21, 46]. Відзначимо, що найпос-
лідовніше фахівці відстоюють розуміння концепту в дефініційній моделі "концепт=(етно)культурне 
утворення (етноконцепт)". На думку А.М. Приходька, воно "базується на усвідомленні тієї ролі, що віді-
грає національна культура в житті соціуму та відбиває уявлення про те, що концепт є точкою перетину 
між світом культури і світом індивідуальних смислів" [21, 47]. Є також такі визначення концепту: "кон-
центроване вираження духовно-емоційного досвіду певного етносу" [6, 92]; "первинне культурне утво-
рення, що транслюється в різні сфери буття людини, зокрема у сфери переважно понятійного (наука), 
переважно образного (мистецтво) і переважно діяльнісного (буденного життя) світу" [7, 6].  

Як правило, науковці поєднують в одній дефініції мінімум дві ознаки і взагалі говорять про ба-
гатошарову сутність концепту, принаймні "двоїсту сутність концепту – ментальну і психічну" [9]. Зреш-
тою, дослідники використовують кілька ознак концепту, провідною з яких визнається певне ідеальне 
начало (знання, інформація, психіка, ментальність), що встановлює зв’язок між мовою і національним 
світосприйняттям. Вони підкреслюють, що концепт має бути "етноспецифічно забарвленим поняттям з 
етнопсихологічною надбудовою" [21]. Отже, на думку І. Ю. Колесова, "концепт – не поняття, а сутність 
поняття, явлена у своїх змістових формах – в образі, у понятті, символі. Поняття є наближенням до 
концепту. Концепт – це ментальний генотип, і атом генної пам’яті, і архетип, і первообраз, і багато ще 
чого" [8]. Найпослідовніше цю ідею обґрунтовує А. Вежбицька, яка підкреслює, що концепт – це "об’єкт 
зі світу "Ідеальне", що має ім’я та відображає культурно зумовлені уявлення людини про світ "Дійсне" 
[4, 18]. Вона виокремлює концепт-мінімум, концепт-максимум і енциклопедичний додаток (доповнен-
ня). Концепт-мінімум – це неповне усвідомлення смислу слова (мовцеві відома реалія, наприклад ківі, 
але він не знає, на чому воно росте, як обробляється тощо ). Концепт-максимум відображає повне 
знання мовцем смислу слова (реалія відома йому у всіх аспектах, як, наприклад, яблуко для українця).  

Лінгвокультурологічне та етнолінгвістичне тлумачення понять концепту породжує такі підходи 
до його вивчення, як етноцентричний (концепт як знак, "згусток", ключове слово культури, культурна 
домінанта, національно-культурний стереотип тощо), антропоцентричний (концепт як потенція), аксіо-
логічний (концепт як цінність, а також концепцію смислової організації структури знань (концепт як си-
мвол) та ідеї заступання та посередництва (концепт як заступник реалії або поняття, посередник). 

У лінгвістичному, логічному, філософському осмисленні поняття "концепту" можна виділити кі-
лька піднапрямів, що так чи інакше збігаються з окремими етапами його онтологічного пізнання, а са-
ме: наївний, або символічно-метафоричний (концепт як неусвідомлена універсалія, смислообраз); 
власне концептуалістський (концепт як раціонально осмислена універсалія, узагальнена категорійна 
форма, категорійне поняття, або поняттєва категорія), метафізичний (концепт як статичний об’єкт), 
діалектичний (концепт як форма думки, динамічний об’єкт), етнокультурний (концепт як наївно-мовне 
уявлення, примітив, універсалія культури), логічний / аналітичний (концепт як логічна категорія), струк-
туралістський (концепт як категорійна модель світу, ціннісно-смисловий універсум), епістеміологічний 
(концепт як знання, епістема), постструктуралістський (концепт як фрагментарна цілісність). Система-
тизація наукових напрямів осмислення поняття "концепт" та лінгвокультурологічний аналіз самого 
слова концепт є важливим у плані усвідомлення сутності феномена концепту як власне ментально-
мовного утворення. 
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Різне розуміння сутності поняття концепт породжує різні його типології, типи, класи і навіть під-
класи. Так, А. П. Бабушкін виокремлює розумові картинки, схеми, гіпероніми, фрейми, інсайти, сцена-
рії, калейдоскопічні концепти [2, 43-67]. Н.Н. Болдирєв виділяє конкретно-чуттєві образи, подання, 
схеми, поняття, прототипи, пропорції, фрейми, сценарії або скрипти, гештальти [3, 36-38]. С.Г. Ворка-
чов розрізняє концепти телеономного порядку, які представлені вищими духовними цінностями і ста-
новлять для людини той моральний ідеал, прагнення до якого формує моральний сенс життя. Такі 
концепти поділяються на власне-телеономні (здоров’я, правда, справедливість, успіх, дружба, свобо-
да, воля) та емоційно-телеономні (радість, щастя, кохання) [5, 39]. Відбиваючи сенс життя людини та 
репрезентуючи щось дороге, або навіть найдорожче для неї, телеономні концепти, на думку цього до-
слідника, є загальнолюдськими феноменами з найбільш яскраво вираженою ціннісною складовою. 
Г.Г. Слишкін виділяє первинні і вторинні концепти, метаконцепти, що утворюються внаслідок осмис-
лення продуктів попередньої концептуалізації і в яких реалізується рефлексія носія мови, а також про-
порційні, що сформовані і формуються, граничні і рудиментарні лінгво-культурні концепти [25, 5-7]. 
М.В. Пімєнова пропонує такі види концептів: образи (Русь, Росія, мати), ідеї (соціалізм, комунізм), си-
мволи (лебідь), а також концепти культури, що поділяються на кілька груп: універсальні категорії куль-
тури – час, простір, рух, зміна, причина, наслідок, кількість, якість; соціально-культурні категорії – 
свобода, справедливість, праця, багатство, для росіян – достаток (власність); категорії національної 
культури: для росіян – це воля, доля, соборність, душа, дух [17, 10] (пор. для українців – воля, доля, 
лихо) [6]; етичні категорії – (добро, зло, обов’язок, правда, істина); міфологічні категорії – боги, ангел-
охоронець, духи, домовий [17].  

Існують й інші класифікації концептів за різними ознаками, кожна з них відображає когнітивну 
реальність. На нашу думку, найважливіше проводити розрізнення концептів за тим типом знання, ві-
дображенням дійсності, що вони закріплюють, оскільки саме від цього залежать методи виділення і 
опису концептів. 

Отже, виходячи з розуміння концепту як синоніму символу, класифікації концептів М.В. Піме-
нової, нами пропонується така їх класифікація: образи, ідеї, символи, а також концепти культури, ети-
чні категорії, категорії національної культури, міфологічні категорії тощо, що формують концептосферу 
української культури в цілому і становлять науково-мистецьку картину світу зокрема.  

Зауважимо, що в сучасній когнації процес систематизації і каталогізації явищ-концептів є прак-
тично завершеним. Тому особливого значення набувають так звані концепти-поняття, що провокують 
нові смисли, нові тлумачення і, врешті-решт, – нове розуміння мистецтва, його ролі в сучасному суспі-
льстві, про що буде йтися у подальших наших дослідженнях. 
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Бойко З. В. Концепт как феномен лингвокультурологии 
В статье рассмотрена методология исследования концептов в лингвокультурологии, освещены меха-

низмы изучения концептов. Констатируется, что в современной когнации процесс систематизации и категориза-
ции явлений-концептов есть практически законченным.  

Ключевые слова: концепт, идиоконцепт, концептология, концептокорпус, значение, смысл, понятие, сим-
вол, типология, классификация. 

 
Boyko Z. Conceived as a phenomenon of cultural linguistics 
The law of human nature and culture is, in the opinion of the Russian philosopher and І. Ilyina, all great can be 

appreciated in person or people just on his own and ingenious is born in the bosom of a national experiment, the spirit and life. 
The importance of national roots stressed Russian philosophers of the early twentieth century (Boldyrev, 

Troubetzkoy, Ilyin etc.). According to Boldyrev, beyond nationality, which is understood as an individual being, impossible 
existence of mankind. And it is because of national individuality each individual person belongs to humanity, it is included 
in it as a national one.  

D. Vico emphasized that every language is inherent in the special "genius" due to the history of the nation, and 
the von Humboldt Foundation brought the axiom "spirit language – the spirit of the nation." In our opinion, the essence of 
this opposition expressing specific language units – concepts as phenomena of Linguistics and cultural studies. We can 
get to the idea only because the word (none yet-invented feature).  

This linguistic and somewhat diminished statement of general semiotic the fact that meaning is created and 
appears in person only through symbol (image). And if the concept is the undistorted expressed the meaning, then the 
actual language problems in his study is linked with a particular branch of cultural linguistics, the existence of this sense 
and level of its communication: whether it is a fact of idiolect or the national language of consciousness, the fact of 
broadcasting or language. A concept like semantic entity sends us to plan the content of a specific sign units and 
therefore correlates with the categories of value and meaning, matching semantics and Linguistics definition arranged 
and terminology. In the cultural linguistics interpretation, according to Teliya's , concept and identified with the default 
view (prototype, gestalt structure). In cultural linguistics research concept has received a variety of names: existential 
meanings, limit the notion of cultural concepts. As emphasizes the Prikhodko, in order to identify the conceptual structure 
of language culture, you need to arrange a heuristic resource reviewed by cultural linguistics. This linguistic and 
somewhat diminished statement of general semiotic the fact that meaning is created and appears in person only through 
symbol (image). And if the concept is the undistorted expressed the meaning, then the actual language problems in his 
study is linked with a particular branch of cultural linguistics, the existence of this sense and level of its communication: 
whether it is a fact of idiolect or the national language of consciousness, the fact of broadcasting or language. A concept 
like semantic entity sends us to plan the content of a specific sign units and therefore correlates with the categories of 
value and meaning, matching semantics and Linguistics definitional arranged and terminology.  

Yuriy Stepanov (author of the term "conceptology" to indicate a special area within semiotics) stressed the special 
attractiveness of epistemological research in this field. Of course, in modern conditions is actual continuation of comparable 
сonceptology essays from different languages, since the subject of conceptology in general terms more or less defined: 
ways and methods of conceptual structure different linguistic systems on the background of universal and ethno-specific 
categories, semiosis concept sphere, ìdìo-sociolect, gender, age and other schemes of realization of certain conceptual 
constructs in the language and broadcasting. It is known that the most common approaches to organizing concepts are: 
theme (for example, emotional, text, etc.); discourse (for example, the concepts of pedagogical, religious, artistic, etc.) of 
discourses; axiological (contrasted to different kinds of values. A somewhat different approaches to this problem, M. 
Schwartz, who argues that the сoncepts сorps natural language consists of two spheres-concepts-categories (carry 
information about classes of objects, such as the Aristotle's categories of quantity, quality, space, time, etc. and concepts-
symbols, or ìdìo-concept (to represent a nationally significant images in the mental thesaurus man).  

Keywords: concept, ìdìo-concept, conceptology, сoncepts сorps, value, meaning, notion, character typology, 
classification. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СІМЕЙНОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ 

 
У статті розглянуті сучасні тенденції української сімейної весільної обрядовості та їх 

трансформації в нових умовах. Проаналізовано елементи весільного обряду та його складові час-
тини, основні традиційні обрядові дії весілля, ювілеї сімейного життя. Особлива увага відводиться 
визначенню основних компонентів сімейної весільної обрядовості, з’ясуванню важливості шлюбно-
сімейних відносин, дослідженню нових форм та змісту весільної обрядовості сучасної української сім’ї. 

Ключові слова: сім'я, родина, шлюб, весільна обрядовість, народні традиції, звичаї, націона-
льна культура.  

 
Укладання шлюбу є важливим етапом у житті людини, який, власне, і становить основу ство-

рення сім’ї. Шлюб завдяки соціальним факторам докорінно змінює зміст і характер сімейного устрою. 
Шлюб не обмежується лише правовою основою, він концентрує у собі всю сукупність соціальних від-
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носин, виявляючи досить складну діалектичну єдність біологічного і соціального, матеріального і ду-
ховного, громадського і особистого. Соціальна сутність шлюбу проявляється через різні види взаємин: 
психологічні (скажімо, через почуття, кохання, спільні духовні інтереси, прихильність, психологічну су-
місність); моральні (дотримування або порушення подружнього обов’язку як одне перед одним, так і 
перед суспільством, збереження вірності, честі, гідності); культурні (передавання та відтворення між-
поколінних культурних традицій, обрядів тощо). Ці відносини, як і інститут шлюбу, розвиваються і 
трансформуються разом зі змінами в суспільстві. 

Важливим компонентом шлюбу, народної культури є традиційна весільна обрядовість. У про-
цесі еволюції сімейні звичаї та обряди постійно взаємодіють з багатьма факторами і явищами соціа-
льно-економічного, історичного, етнокультурного характеру, які визначають функціонування етнічної 
культури в той чи інший період.  

Сучасна сімейна обрядовість, яка органічно поєднує в собі національні й інтернаціональні ри-
си, знайшла широке утвердження в сімейно-громадському побуті українського народу. Традиційно-
побутова весільна обрядність пройшла певний шлях трансформації і стала компонентом якісно нового 
зразка національної культури, а тому вивчення сучасних тенденцій сімейної весільної обрядовості, на 
нашу думку, є особливо актуальним. 

Об’єктом нашого дослідження є весільна обрядовість, предметом – сучасні тенденції сімейної 
весільної обрядовості. Метою даного дослідження є вивчення традиційних форм сімейної весільної 
обрядовості на сучасному етапі формування та розвитку української культури. Відповідно до мети у 
науковій статті визначено такі завдання: проаналізувати наукові джерела з зазначеної теми, дослідити 
трансформаційні процеси весільної обрядовості, визначити основні компоненти сімейної весільної об-
рядовості, з’ясувати важливість шлюбно-сімейних відносин, дослідити нові форми й тенденції весіль-
ної обрядовості сучасної української сім’ї. 

Створенню сім’ї в українському суспільстві завжди надавалося надзвичайно великого значення. 
Відповідно до цього визначалася і весільна обрядовість як своєрідна урочиста драма, що супрово-
джувалася іграми, музикою, танцями, співами, набуваючи характеру народного свята. У структурі ве-
сільної обрядовості проявляються народна мораль, звичаєве право, етичні норми та світоглядні 
уявлення, що формувалися протягом століть.  

Весільна обрядність – це система драматично-ритуальних дій та пов’язаних з ними пісенно-
поетичних текстів, що виконуються з нагоди шлюбу хлопця та дівчини на початку їх спільного життя з 
метою створення сім’ї [5, 116]. 

Дослідженню трансформації та інтеграції шлюбно-сімейних відносин та весільно-шлюбних обрядів 
важливого значення надавали М.Максимович, М.Квітка-Основ’яненко, М.Костомаров, Т.Шевченко, П.Куліш, 
В.Милорадо-вич, Т.Рильський та інші. Особливості функціонування української родини відображені у працях 
етнографів та етносоціологів В.Миронова, В.Наулка, А.Пономарьова. Основні віхи розвитку сімейного 
побуту українського народу та весільну народну обрядність висвітлюють народознавці О.Кравець, 
Н.Здоровега, В.Борисенко, В.Скуратівський, М.Лановий та ін.  

Українська весільна обрядність поділялася на три цикли: передвесільний, власне весілля і після-
весільний. У свою чергу, кожен з циклів складався з окремих обрядів. Починалося все зі сватання, коли 
посланці від молодого йшли до батьків обранки укладати попередню угоду про шлюб. У разі успішного 
сватання через певний час відбувалися умовини (оглядини, домовини) – знайомство з господарством мо-
лодого, а за два тижні до весілля влаштовували заручини як своєрідне скріплення угоди про шлюб. 

Власне весілля починали із запросин, що включали урочисте виряджання дочки та сина на се-
ло у супроводі дружок і бояр. Найдраматичнішим весільним обрядом є розплітання коси та покриван-
ня голови молодої очіпком і наміткою, що символізувало перехід дівчини у заміжній стан. Потім 
збирали наречену у дім молодого і перевозили посаг. У домі молодого відбувався урочистий посад 
молодих, що набував значення їхнього обрядового з’єднання. Післявесільний цикл присвячувався 
вшануванню батьків молодими, прилученню невістки до родини чоловіка. Це обряди хлібин, свашин 
та гостин. Весілля закінчувалося у понеділок [3, 67].  

У традиційному весіллі кінця XIX – початку XX ст. простежуються риси, елементи, що виникли 
на різних етапах історичного, соціально-економічного розвитку суспільства. Окремі компоненти весі-
льного обряду продовжували побутувати в трансформованому вигляді навіть тоді, коли давно зникли 
умови, що їх породили, зокрема комплекс обрядових дій, що супроводжують символічний викуп наре-
ченої та місця за столом біля судженої тощо [4, 34]. 

У весільних обрядах відбилася народна мораль, звичаєве право, етнічні норми та світоглядні 
уявлення, що формувалися впродовж століть. Наприклад, збір дружини (весільний похід) молодим, 
імітація викрадення нареченої (посад молодої), подолання перешкод на шляху до молодої (перейма) 
тощо – це свідчення давніх форм шлюбу, які до цього часу зберігаються. А діалог старостів про куни-
цю та мисливця, обмін подарунками між сватами, викуп коси, виплата штрафу за безчестя – своєрід-
ний відгомін звичаю укладання шлюбу на основі купівлі-продажу. 

Окремі елементи весільного обряду й у наш час стійко зберігають локальні особливості, етніч-
ну специфіку. До таких відносимо форми й назви весільної випічки, гільця, назви й функції весільних 
чинів, персонажі ряджених, ритуальні танці, весільні ігри та багато іншого. 
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Вінчання як весільний обряд формувалося поступово. Ще у XVII ст. церковне освячення шлю-
бу не мало чинності, а тому часто відбувалося весілля. Повінчані ж до самого весілля жили нарізно. 
Лише у 1744 році був виданий указ, згідно з яким молоді повинні були жити після вінчання разом, не 
чекаючи весілля. Відтоді вінчання, як правило, проводили в один день з весіллям. На вінчання молоді 
зазвичай відправлялися нарізно. Перед тим вони просили у батьків благословення, і ті благословляли 
їх хлібом [1, 65]. Такий звичай зберігся до цього часу, але вінчання, як правило, за бажанням прово-
диться після офіційної реєстрації шлюбу в державній установі.  

За нових соціально-економічних і культурних умов, хоча і змінюються весільні обряди, їхня ос-
нова залишається традиційною. Власне весілля відбувається зараз у скороченому вигляді, зберігаю-
чи, однак, основні традиційні обрядові дії: запросини гостей, зустріч молодих, гостина, ділення 
короваю, викуп нареченої, обдаровування наречених, символічна посвята дівчини у жіноцтво тощо. 

Як у минулому, так і тепер переломні моменти в громадському й особистому житті людини, що 
приводять до нового становища, сімейного статусу, багаті на емоційні переживання. Поведінка люди-
ни, її ставлення до нових обов’язків великою мірою залежать від того, яка емоційна реакція утверди-
лася в неї на нові відносини. 

Емоційне переживання переходу дівчини й хлопця в сімейний статус та усвідомлення ними 
принципів і норм родинно-шлюбних взаємин залежить також від культурно-естетичного рівня весіль-
ного обряду. Цей рівень визначається змістом і формою нової сімейної весільної обрядовості. Удоско-
налення її змісту і форм залежить від переосмислення і творчого використання кращих національних 
традицій. 

У наш час зі зміною кульмінації весільного обряду дві його складові частини (обряд одруження 
в залі урочистих подій і весільна гостина) мають різне функціональне навантаження. Юридичне офо-
рмлення шлюбу в урочистій обстановці з використанням емоційних і художніх засобів (музичний та 
вокальний супровід, художнє оформлення приміщення, святковий одяг розпорядника обряду, викори-
стання державної символіки тощо) стало кульмінаційною дією першої частини весілля. 

Друга частина весільного обряду – гостина – включає батьківське благословення шлюбу, мо-
менти зближення родичів пошлюблених, вияв доброзичливості до новоутвореної сім’ї з боку рідних і 
друзів, духовне спілкування людей, вручення квітів та подарунків, застілля, привітання гостей, пісні, 
танці, конкурси тощо. Традиція відзначати одруження весіллям досить тривка й поширена. У цьому 
виявляється взаємоповага батьків і дітей, повага до рідних, друзів сім’ї, з якими наречені та їхні батьки 
бажають поділити свою радість, чиї мудрі поради та побажання хочуть почути в святковий день наро-
дження молодої сім’ї. 

Весільна гостина (весілля) в домашніх умовах, закладах громадського харчування, спеціалізо-
ваних святкових залах, які функціонують в усіх містах районних центрах та селищах, є нині одним з 
найбільш масових і найбільш поширених сімейних обрядів.  

Українська весільна обрядовість у системі всіх засобів виховання членів сімей має важливе 
соціальне та культурне значення. Створюючи емоційно насичене святкове спілкування, обряд весілля 
тим самим забезпечує засвоєння соціально-культурних цінностей, виконує і нині нормативну функцію, 
виступає в ролі регулятора поведінки. Він збагачує духовний світ кожного члена сім’ї, зріднює особу з 
родиною, сприяє зміцненню української сім’ї [2, 59]. 

Трансформуються та інтегруються родинно-національні традиції, обряди і звичаї з сучасними 
їхніми аналогами та способами передачі окремого дійства в сучасні форми і методи культурогенної 
життєдіяльності сім’ї, яка базується здебільшого на засадах прагматизму та раціоналізму, заплідню-
ється давніми духовними ідеями українських традицій, звичаїв і обрядів. 

Сімейна весільна обрядовість, національна традиція, її трансформування в сьогодення й май-
бутнє стає важливим чинником поступу нашої педагогіки та культурології. Не важко помітити, що і в 
світовій науці ця думка знаходить дедалі більше своїх прихильників. Людство йде до зближення інте-
ресів, до взаємодії в розвитку й виживанні. Водночас жоден народ не хоче втратити найліпших якос-
тей і прикмет своєї самобутності, неповторності, своєї традиційної національної народної культури. 

Сучасна весільна обрядовість є одним із видів культурно-дозвіллєвої діяльності українців, фо-
рмою їх духовного спілкування. Через традиції, звичаї та обряди багатовіковий народний досвід пере-
дається молодшим поколінням. Саме сімейно-побутова обрядовість відіграє вагому роль у процесі 
спадкоємності духовної культури. Тут велике значення мають етика й етикет, норми поведінки, взає-
мостосунки, спілкування між молодим подружжям і батьками, іншими членами родини. 

Після кожного весілля членів родини стає більше, тому необхідно знати, як кого "величати" пі-
сля одруження. Так, дівером називають брата чоловіка; шуряком – брата жінки; зовиця у родині – сес-
тра чоловіка; зятем називають чоловіків дочки, сестри, зовиці; своячка – сестра жінки родини чоловіка, 
а свояк – чоловік своячки; невісткою називають жінку сина чи брата; свекром та свекрухою – батько та 
мати чоловіка щодо невістки; батька та матір жінки зять називає тестем та тещею; небіж та небога – 
син брата, сестри та дочки брата, сестри, тобто племінник та племінниця. 

Весілля це перший етап сімейного життя. Ювілей сімейного життя – це значна подія, освячена 
радощами прожитих разом років, взаєморозумінням і злагодою. Щаслива сімейна пара завжди викли-
кає почуття глибокої поваги і щирого захоплення як приклад життєвої мудрості, дружби, вміння крізь 
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роки пронести світлі почуття. Серед сімейних обрядів особлива виховна роль належить ювілеям – зо-
лотим, срібним весіллям, які відзначають урочисто, помпезно.  

Проте багато українських сімей не забувають відмічати всі "ювілеї" подружнього життя, особливо пе-
рші п'ятнадцять років – щорічно. Так, перша річниця – ситцеве або бавовняне весілля (рідні та друзі дарують 
білизну); друга – шкіряне весілля (дарують взуття, валізи, рукавички тощо); третя – паперове (дарують виро-
би з паперу, картону). На четверту річницю – квіткове весілля рідні та друзі дарують улюблені квіти чи квітча-
сті вироби; п’ята річниця – дерев’яне весілля. Шоста річниця – цукрове весілля, на якому повинно бути 
багато цукерок; сьома – мідне весілля; восьма – жерстяне (дарують "листи", "формочки" для випікання печи-
ва, кексів, іншої здоби); дев’ята – бронзове; десята річниця – рожеве (олов’яне) весілля. Одинадцята річниця 
– сталеве весілля (дарують столові прибори); дванадцята – полотняне (у подарунок приносять полотняні 
простирадла, рушники); тринадцята – мережане (дарують мережані речі); чотирнадцята – слонової кістки 
(подарунки у цей день недешеві – вироби із слонової кістки або рогу); п’ятнадцята річниця – кришталеве або 
янтарне весілля. Двадцята річниця – порцелянове (або сонячне) весілля; двадцять п’ята – срібне; тридцята – 
перлинне; тридцять п’ята – коралове; сорокова річниця – рубінове; сорок п’ята – сапфірове; п’ятдесята річ-
ниця – золоте весілля; п’ятдесят п’ята – металеве; шістдесята річниця – діамантове; шістдесят п’ята – заліз-
не; сімдесят п’ята річниця – коронне весілля. 

Сім’я – первинний осередок суспільства, значення якого важко переоцінити. Увага до сім’ї, по-
шук різноманітних форм культурно-дозвіллєвої діяльності завжди були в полі зору закладів культури 
України. Життя родини від самого її народження супроводжує святково-обрядова діяльність. Тому 
працівники культури, незважаючи на фінансові труднощі, мають повернутися до проведення тради-
ційних свят сім’ї, матері, багатодітних сімей, зльотів матерів, проводів на заслужений відпочинок, уро-
чистих реєстрацій новонароджених, шлюбу, відзначення сімейних ювілейних дат тощо. 

Дослідження даної проблеми в культурологічній площині засвідчує, що там, де ігноруються, 
знищуються традиції народу, звичаї, обряди, там збіднюється його дух, занепадає народна культура, а 
процвітає свавілля, грубість і жорстокість.  

Вивчення сучасних тенденцій сімейної весільної обрядовості дає підстави зробити такі висновки: 
створення української сім’ї відбувається шляхом запровадження та збереження сімейних традицій, зви-
чаїв, свят та весільної обрядовості; сімейна весільна обрядовість розвивається та трансформується від-
повідно до культурно-історичних змін суспільства; сімейна весільна обрядовість базується на принципах 
комплексного культурологічного впливу на членів родини, її ефективності сприяє єдність родини, наяв-
ність у ній кревних родичів, представників різних поколінь, які протягом століть передають молодшим за 
віком свій соціальний та культурологічний досвід; сім’ї з усталеними традиціями сімейної обрядовості 
відзначаються згуртованістю, високим рівнем духовності, розвинутими здібностями та інтересами, ши-
роким спектром культурних запитів. 

Отже, сімейна весільна обрядовість розглядається нами як культурологічне явище, життєво 
необхідна умова духовного життя, що сприяє створенню сім’ї, формуванню позитивного морально-
психологічного клімату в родині, гармонійному розвитку кожного її члена, збереженню та трансляції 
сімейних традицій, звичаїв та обрядів в українському суспільстві. 

Соціально-культурний досвід організації та запровадження сімейної весільної обрядовості за-
свідчують, що традиції, звичаї і обряди виступають як олюднена історія українського народу. Вони 
об’єднують націю і підтримують її життєздатність, формують високий національний ідеал, гуманістич-
ний за своїм спрямуванням і змістом, багатий за формами і засобами виразу, позитивно вливають на 
формування та розвиток шлюбно-сімейних відносин. 
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Гапетченко Р. Ю. Современные тенденции семейной свадебной обрядности 
В статье рассмотрены современные тенденции украинской семейной свадебной обрядности, их транс-

формации в новых условиях. Проанализировано элементы свадебного обряда и его составные части, основные 
традиционные обрядовые действия свадьбы, юбилеи семейной жизни. Особенное внимание уделяется опреде-
лению основных компонентов семейной свадебной обрядности, уточнению важности брачно-семейных отноше-
ний, исследованию новых форм и содержания свадебной обрядности современной украинской семьи. 

Ключевые слова: семья, брак, свадебная обрядность, народные традиции, обычаи национальная культура. 
 
Hapetchenko R. Current Trends of Family Wedding Ceremony 
Contemporary family ceremony found a wide consolidation in the family and social mode of life of the Ukrainian 

people. Traditional everyday wedding ceremony passed so called way of transformation and has become a component 
of a qualitatively new model of national culture. 

The Ukrainian wedding ceremony was divided into three cycles: pre-wedding, wedding and actually postwedding. 
In the first place, each cycle consisted of separate ceremonies. The whole process began with negotiations, when so called 
messengers from the potential bridegroom were sent to the bride’s parents to conclude a preliminary agreement about 
marriage. In case of the successful negotiations in some time comes familiarity with the bridegroom’s housekeeping, and 
next – engagement as fastening of the marriage agreement. 

Actually wedding was started with the invitation that included telling off of a daughter and son accompanied by 
bridesmaids and best men to walk in the village. The most dramatic wedding ritual is unbraiding the bride’s plaits and 
covering the bride’s head with a mob cap and head scarf that symbolized the moving of a girl to the married state. Then 
a bride with her dowry was prepared for the moving to the bridegroom’s house. There was a solemn sitting on the throne 
of newlyweds that meant the value of their ritual connection.  

Postwedding cycle was devoted to honoring newlyweds’ parents, joining the daughter-in-law to the husband’s 
family. These are the rituals of loaves, matchmaking and reception. 

Wedding ceremonies reflected the people's morality, common law, ethical norms and world-view ideas that were 
developed over the centuries. For instance, the preparing of the wedding march for the newlyweds, imitation of bride’s stealing, 
overcoming the obstacles on the way to the bride – is the evidence of ancient forms of marriage, which have been saved till the 
present-day. A dialogue of headmen about marten and hunter, interchange of presents between matchmakers, ransoming the 
plait, payment of a penalty for dishonor is a kind of echo of the marriage custom based on buying and selling. 

Some elements of the wedding ceremony preserve stable local features and ethnic specificity even nowadays. 
Here belong the forms and names of wedding bakery, tree branch, names and functions of wedding ranks, characters of 
maskers, ritual dances, wedding games etc. 

Though, under the new socioeconomic and cultural conditions wedding ceremonies change, but their basis 
remains traditional. Nowadays, the wedding itself has an abbreviated form, retaining, however , the main traditional ritual 
actions such as: invitations of guests, meeting of newlyweds, reception, cutting and sharing of the wedding bread, 
ransoming the bride, laden with the gifts of the newlyweds, symbolic initiation of a girl in womankind etc. 

Nowadays, with the change of the wedding ceremony culmination, its two components (wedding ceremony in 
the Registry Office and wedding reception) have different functional loading. Legal registration of marriage in a festive 
atmosphere, using emotional and artistic media (music and vocal accompaniment, room decor, festive clothes of a 
master of ceremony, using national symbols etc.) has become the culminating action of the first part of the wedding . 

The second part of the wedding ceremony – reception – includes the parental blessing of marriage, moments of 
cordial relations between the relatives of newlyweds, an expression of a goodwill for the newly formed family on the 
family’s and friends’ side, spiritual communication between people, presenting flowers and gifts, reception, greeting of 
guests, songs, dances, competitions, etc.. The tradition of celebrating marriage by wedding is very strong and widespread. 

The modern wedding ceremony is a kind of cultural and leisure activities of Ukrainian people, a form of their 
spiritual communication. Through the traditions, customs and ceremonies, centuries-old people’s experience is passed to 
the younger generations. The family-everyday ceremonies itself play a key role in the process of continuity of spiritual 
culture. Ethics and etiquette, behavior, relationships, communication between the young couple and their parents and 
other family members are of great importance here. 

The anniversary of the family life is a significant event, sanctified by joy of the years lived together, 
understanding and harmony. The happy couple always evokes a feeling of a deep respect and sincere admiration as an 
example of life wisdom, friendship and skills in carrying through the years light feelings. Among the family rituals, a 
special educational role belongs to anniversaries – gold, silver weddings, which are celebrated solemnly, pompously. 
However, a lot of Ukrainian families do not forget to celebrate all the "anniversaries" of married life , especially the first 
fifteen years annually. 

Study of current trends of family wedding ceremony leads to the following conclusions: a creation of Ukrainian 
family is made by introducing and maintaining of family traditions, customs, celebrations and wedding ceremonies; family 
wedding ceremony is developed and transformed according to the cultural and historical changes in the society, family 
wedding ceremony based on the principles of a comprehensive cultural impact on family members, promotes family 
unity,transmission of social and cultural experience; families with well-established traditions of family rituals are 
distinguished by unity, a high level of spirituality, developed abilities and interests, a wide range of cultural needs. 

Thus a family wedding ceremony is considered as a cultural phenomenon, a vitally important condition of spiritual life, 
which contributes to create the family, form a positive moral and psychological atmosphere in the family, the harmonious 
development of every member, preservation and transmission of family traditions, customs and ceremonies in Ukrainian society. 

Key words: family, tribe, wedding ceremony, traditions, national culture. 
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МУЗЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  

КУЛЬТУРНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НА БУКОВИНІ: 
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 

 
У статті аналізуються особливості музею як соціального інституту культурного пред-

ставництва на Буковині у ракурсі взаємовпливу традицій та інновацій. Досліджуються традиції та 
сучасні тенденції функціонування музеїв як соціокультурних інститутів, трансформаційні процеси 
в музейній справі на Буковині, а також впровадження новітніх технологій та методик роботи з від-
відувачами. 

Ключові слова: національна культурна спадщина, традиції, інновації, краєзнавчий музей, ху-
дожній музей, експозиція, музей під відкритим небом, скансен, музейний маркетинг та менедж-
мент, аудіогід. 

 
Сьогодні, в час глобалізаційних та урбанізаційних процесів, актуальною залишається пробле-

ма збереження національних традицій та національної самобутності людини. Ця проблема торкається 
і музейної сфери, де чи не найяскравіше можна побачити поєднання минулого і сучасного, традицій-
ного та інноваційного. Музейна справа сучасної України, орієнтуючись на європейську практику, спря-
мована на розвиток у інформаційно-культурному руслі. В цьому контексті необхідно звернути увагу на 
трансформаційні процеси в музейній діяльності, де важливе місце займає не лише впровадження ін-
новаційних методів роботи та сучасних технологій, а й переосмислення традиційного функціонування.  

Музей ХХІ ст. почав по-новому впливати на сучасне суспільство, змінив пасивні методи роботи 
з відвідувачами на активні, удосконалив та осучаснив експозиційну діяльність, став тим соціокультур-
ним інститутом, котрий повинен задовольняти естетичні потреби людей, а також бути місцем духовної 
комунікації, формуючи самобутню та гармонійну особистість.  

Метою даного дослідження є науковий аналіз музею як соціокультурного центру на Буковині в 
ракурсі взаємовпливу традицій та інновацій. Для досягнення даної мети варто вирішити такі завдання: 
визначити місце і роль музею у соціокультурному житті окремого регіону, дослідити трансформаційні 
процеси в сучасній музейній діяльності Буковини та їх регіональну специфіку, виявити та продемонст-
рувати традиційні та інноваційні методики і технології у діяльності музейних установ буковинського 
краю, а також їх взаємодію та взаємовпливи.  

Історію функціонування музеїв Буковини, а також їх сучасний стан та діяльність досліджували 
такі науковці, як Є. Антонюк-Гаврищук [1], В. Любківська, І. Кіцул [6], О. Затуловська, І. Піддубний, 
І. Скільський [2] та ін. Проте проблема музеїв як соціального інституту культурного представництва на 
Буковині в контексті взаємодії традицій та інновацій залишається малодослідженою.  

Піднесення української державності повинне відбуватися через соціокультурний розвиток у 
кожному регіоні країни. Як соціальний інститут, музей має унікальне значення для певного регіону. 
Перш за все, музей є центром наукового документування регіону. Саме тут зосереджені матеріальні 
свідчення (документи) розвитку історії, культури, природи регіону, які несуть в собі автентичну інфор-
мацію та мають велике наукове й культурне значення. Музей є одним із центрів науково-дослідної ді-
яльності регіону, оскільки відбір та використання музейних предметів в якості експонатів вимагають 
значної дослідницької роботи, а отримані результати часто є науковими відкриттями. Він є закладом 
культурного представництва регіону, адже музейні експонати є зразками культурної спадщини і влас-
не в них акумульовані культурні норми, що домінують на певній території в певний час [4]. 

Музей як соціокультурний центр регіону, вдало підкреслює російський вчений Ю. Комлєв, ви-
конує такі функції, як дослідження й збереження історико-культурної спадщини регіону, представницт-
во історії та культури регіону, організація вільного часу мешканців регіону, залучення людини в 
культурне середовище регіону, формування культури, моральності, патріотизму мешканців регіону 
тощо. А загалом музей здатен зробити власний імідж регіону цікавішим, багатограннішим та авторите-
тнішим. У свою чергу, адміністративна влада регіону теж повинна робити свій внесок у розвиток му-
зейного представництва регіону, а саме підтримувати матеріально-технічну базу музеїв, допомагати у 
підготовці кваліфікованих працівників, юридично регулювати діяльність музеїв регіону, пропагувати 
музейну справу, забезпечувати безпеку й збереження музейних колекцій та ін. [4]. 

Сучасне суцільне поглинання людини інформаційним простором і високими технологіями зму-
шує музеї оновлюватися та використовувати ці ж засоби для залучення якомога більшої аудиторії. 
Проте це не означає зміни основної мети музейних закладів, а саме збереження та передачу тради-
ційної національної культурної спадщини. Відтак можна помітити взаємозв’язок традицій та інновацій. 
"Спроби осучаснити традиційний музей розпочалися на Заході ще в 70-х роках ХХ ст. За основу було 
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взято естетичний підхід, а важливим інструментом осмислення і вдосконалення нових форм стала 
теорія комунікації. Це сприяло тому, що музеї стали перетворюватися в компонент індустрії розваг, 
активно розвивалася і функція організатора дозвілля, почали розвиватися технології, спрямовані на 
залучення якомога більшої кількості відвідувачів … Відбувся поворот від моделі музею, як установи, 
яка задовольняє суспільні потреби у збереженні і використанні предметів реального світу в якості до-
кументальних засобів соціальної інформації, до моделі соціально-культурного інструмента, що вико-
нує певне соціальне замовлення. Від принципів наукового пізнання – збирання і представлення 
соціально значущої інформації, яку містять музейні предмети, перейшли до суб’єктивних понять, до 
розробки технологій впливу на емоційне сприйняття відвідувачів" [2, 3].  

Музеї Буковини, одного зі своєрідних історико-етнографічних регіонів України, продовжуючи 
традиції загальноукраїнського євроінтеграційного курсу, доповнюють традиційні форми музейної дія-
льності сучасними, такими як впровадження новітніх інформаційних технологій, використання музей-
ного менеджменту та маркетингу, створення "віртуальних музеїв" тощо. Музеї засвідчують історію 
Буковини від найдавніших часів до наших днів у численних пам’ятках старожитностей. Вони окреслю-
ють заселення цього регіону та освоєння його природних ресурсів, розвиток української культури в 
межах різних держав, в умовах багатомовності, багатоконфесійності та полікультурності. Найвідомі-
шими серед великої кількості державних та громадських музеїв Чернівецької області є такі: Чернівець-
кий краєзнавчий музей, обласний художній музей, обласний музей народної архітектури та побуту, 
літературно-меморіальні музеї Ольги Кобилянської, Юрія Федьковича, Володимира Івасюка, Черніве-
цький музей авіації і космонавтики, музей історії та культури євреїв тощо.  

Найбільшим музеєм Чернівецької області за кількістю експонатів (близько 90 тисяч) є Черніве-
цький обласний краєзнавчий музей. Його особливістю є те, що він є першим і найстарішим музеєм Бу-
ковини, який функціонував за часів і Австро-Угорщини, і Румунії, і Радянського Союзу та пережив дві 
світові війни. Саме він зберігає ті музейні експонати, які характеризують Буковину як поліетнічний та 
багатоконфесійний регіон.  

Як зазначив ексміністр культури України Михайло Кулиняк: "Головна проблема музейної сфе-
ри в сучасній Україні полягає в тому, що державні та комунальні музейні заклади, а також процеси, які 
забезпечують їхню роботу (зокрема реставрація, підготовка кадрів, нормативно-методичний супровід), 
багато в чому продовжують рухатися за пострадянською інерцією. Водночас ситуація навколо музеїв 
кардинально змінилася. Середовище, в якому діють музеї, стало конкурентним. З’явилися нові гравці, 
що змагаються за увагу публіки" [5, 2]. Зважаючи на це, працівники Чернівецького обласного краєзна-
вчого музею намагаються знайти нові форми й методи роботи, "оживити" свою колекцію, впроваджу-
вати сучасні мультимедійні технології та активно використовувати можливості мережі Інтернет.  

Так, з 2012 р. краєзнавчий музей пропонує своїм відвідувачам нову послугу – аудіогід. Аудіогід 
веде екскурсії для тих людей, які бажають оглянути експонати самотужки. Прослухати розповідь про 
надбання музею можна двома мовами, українською та англійською. Для осіб з вадами зору в музеї 
існують путівники з рельєфними ілюстраціями і написами шрифтом Брайля. А для зручності відвідува-
чів та для популяризації власне музею запустять інформаційний веб-портал в Інтернеті [10].  

Серед нових методів роботи з відвідувачами Чернівецький краєзнавчий музей практикує майс-
тер-класи з різноманітних ремесел, що властиві буковинському краю, де люди можуть не тільки поди-
витися на готовий виріб, а спостерігати процес його виготовлення та взяти в ньому участь. Зокрема, 
до Дня міста 2010 року музей організував майстер-клас з виготовлення керамічних виробів, а 2011 р. – 
майстер-клас з вишивання у техніці "лічильна гладь", з валяння вовною та з виготовлення листівок 
ручної роботи. Використання майстер-класів для залучення більшої аудиторії є новітнім методом, про-
те їх метою є передача вмінь та навичок іншим поколінням задля збереження традицій буковинського 
народного мистецтва. 

Відтак Чернівецький краєзнавчий музей, що є основним культурно-освітнім осередком на Буковині, 
дає змогу долучитися до культурної спадщини минулого та побачити сучасну історію регіону. Він пропагує 
ідеали порозуміння між людьми різних національних меншин, які творять і розвивають буковинську куль-
туру в умовах незалежності та суверенітету України. Музей активно працює над впровадженням іннова-
ційних технологій та використанням нових форм та методів роботи з відвідувачами. 

Музеєм, який займає помітне місце у культурному житті Буковини, є Чернівецький художній музей. 
Сьогодні митець живе і творить в особливому суспільстві, в середовищі масової культури, яка впливає на 
його творчість, змушує його стати зрозумілим, адекватним посередньому "попиту" на мистецтво. Художник 
не повинен догоджати масовій свідомості та підкорятися механізмам спрощення, вульгаризації, знижувати 
планку художнього ідеалу. В цьому сенсі роль традиційного художнього музею як унікального хранителя 
якісної художньої "продукції" незамінна. Музей допомагає зберегти всю систему художньої діяльності, мис-
тецтва загалом, в соціальному та культурному просторі, в історичному часі, не розчинятися в буденних 
некультурних та немистецьких явищах, з якими він постійно взаємодіє [8, 30-33]. 

Важливою подією для музею є створення постійно діючої експозиції "Орнаментальне мистецт-
во Буковини", котра була започаткована 11 квітня 1996 р. Значну частину експонатів збірки складають 
твори народного й декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, ткацтво (зокрема, килимарство), ху-
дожня обробка дерева, металу, шкіри, кераміка, писанкарство).  
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Враховуючи нові вимоги сучасного суспільства, Чернівецький художній музей активно залучає 
відвідувачів шляхом експозицій тимчасових експериментальних виставок, які популяризують модерні 
види мистецтва. Так, у листопаді 2010 р. відбулася персональна виставка мисткині з Тернопільщини 
Атени Руснак "Медитація з піском", де основним матеріалом творів був морський пісок з різних куточ-
ків світу. У вересні 2011 р. проходила персональна виставка молодого буковинського поета і художни-
ка Миколи Козека "Пропакт як реклама життя", або "Спочатку було слово…". М. Козек пропагує новий 
вид мистецтва – пропакт – вид творчості, коли картини пишуться на вірші, тобто спочатку автор пише 
вірш, а згодом створює на тему вірша живописну роботу. У такий спосіб на виставці експонувалися 
картини, під якими або на яких розташовані поезії. В лютому 2012 р. художній музей провів експери-
ментальний мистецький захід "Клас-тест із кольору", де відвідувачі пройшли своєрідне тестування ко-
льором, залишаючи різнокольоровими фарбами власні "сліди" від рук на лініях, намальованого на 
папері дерева, а потім на папірцях певного кольору писали заповітне таємне бажання, яке прикріплю-
вали поряд із "слідами", символізуючи листя дерева. Тобто самі відвідувачі створювали "картину на-
строю" – картину, що містила в собі таємниці кожного учасника [7]. 

Чернівецький художній музей починає застосовувати сучасний музейний маркетинг та мене-
джмент, що дасть можливість залучати інвестиції для реалізації музейних проектів, отримувати благо-
дійну та меценатську допомогу. Останніми роками активізувалися контакти музею з установами інших 
країн (Австрія, Румунія, Німеччина), що уможливлює реалізацію деяких планів і задумів, а також обмін 
досвідом між музеєзнавцями різних країн. Зокрема, завдяки роботі науковців музею і при фінансовій 
підтримці уряду федеральної землі Карінтія (Австрія), з якою Буковина має партнерські відносини, в 
2006 році був виданий альбом "Чернівецький художній музей". В січні 2009 року в м. Клангенфурт, 
(Карінтія, Австрія) відбулася підготовлена співробітниками музею виставка "Сучасне образотворче 
мистецтво Буковини. 1988-2008".  

Навесні 2009 р. музей взяв участь у спільному румунсько-українському проекті "Мистецтво – 
спільна мова двох культур" [6, 8]. В березні 2011 р. в замку Хьохштедт в Швабії (Німеччина) відкрила-
ся підготовлена художнім музеєм виставка "Сучасне образотворче мистецтво Буковини", присвячена 
20-річчю Незалежності України. Варто відмітити, що більшість зв’язків з іншими країнами можлива за-
вдяки поліетнічності краю, оскільки представники німецького та румунського населення підтримують 
тісні взаємозв’язки зі своїми батьківщинами.  

Сьогодні Чернівецький обласний художній музей є культурно-мистецьким центром на Буковині, 
який знайомить своїх відвідувачів з історією буковинського мистецтва та творчістю сучасних митців 
України й світу. Значна увага приділяється питанням естетичного виховання учнівської та студентської 
молоді й певною мірою впливу на культурну атмосферу міського середовища. Важливими є нестанда-
ртні підходи, удосконалення форм спілкування з відвідувачами, широке впровадження живого діалогу 
та принцип: до знання через почуття. Як культурно-мистецький центр музей пропонує відвідувачам 
змістовну афішу, в якій заявлено багатоманітну тематику екскурсій по стаціонарній експозиції та тим-
часових виставках, музично-мистецькі акції, лекції, презентації нових друкованих видань та мистець-
ких творів, перегляд відеофільмів та слайдсеансів на теми мистецтва та культури, оригінальні форми 
проведення вернісажів.  

Кінець ХІХ ст. ознаменувався появою в Європі принципово нового типу музеїв, концепція якого 
певною мірою визначила напрям розвитку музеологічної думки в наступному столітті. Новий заклад 
отримав назву "музей під відкритим небом", а його творцем став шведський філолог та етнограф Ар-
тур Хаселіус (1833-1901) [11, 359]. Виникнення першого музею під відкритим небом було одним з про-
явів зростаючого протягом другої половини ХІХ ст. інтересу до народної культури та прагнення 
зберегти культурну самобутність. Одночасно його створення свідчило про появу нових тенденцій у 
власне музейній сфері. В музеології закріпилися і почали розвиватися думки про те, що зберігати та 
демонструвати слід не лише окремі пам’ятки, але і їх функціональні зв’язки з іншими об’єктами, що 
необхідно відтворювати все те цілісне історичне середовище, яке формується різноманітними за цін-
ністю об’єктами. Таким чином, в експозиційній практиці 1870-1880-х рр. поступово почали створювати-
ся принципи, які зіграли значну роль у формуванні майбутньої концепції музею під відкритим небом – 
перенесення будівель і відтворення в них справжніх інтер’єрів [11, 362-363]. 

В Україні музеї просто неба, або так звані скансени, почали з’являтися на початку 60-х років 
ХХ ст. Проте вони й досі залишаються найбільш ефективними формами виявлення, збереження та 
популяризації етнографічних пам’яток, "найбільш раціональної і дійової форми показу оригінальних 
пам’яток народної архітектури, предметів побуту і вжитку, знарядь праці, творів народного мистецтва 
у взаємозв’язку та в природному оточенні" [3, 128]. Один з шести існуючих в Україні музеїв під відкри-
тим небом знаходиться в Чернівцях, котрий був заснований у 1977 р. Це Чернівецький обласний му-
зей народної архітектури і побуту.  

Як було зазначено вище, протягом останніх 20 років у музейній справі відбулися зміни у відно-
синах між музеєм та відвідувачами. Адміністрація Чернівецького обласного музею народної архітекту-
ри та побуту намагається зробити музей більш "живим" та наближеним до відвідувачів, для цього 
найбільше використовуються нові театральні методи з використанням костюмів, рольових ігор, прин-
ципів сценарної побудови музейних програм. Для того, щоб людина могла справді відчути й зрозуміти 
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музейний простір, пропонується не тільки дивитися і слухати, але й доторкатися, смакувати, нюхати, 
брати участь у багатьох музейних програмах.  

Проте в даних дійствах важливо не зробити з музею розважальний центр, і не затьмарити, а 
навпаки, підкреслити значення музейних предметів. Як стверджував директор одного з найбільших у 
світі музеїв прикладного мистецтва, лондонського Музею Вікторії та Альберта, Рой Стронг: "Від нас 
вимагають масового охоплення населення і популяризації знань, тому доводиться закликати на допо-
могу всю винахідливість, щоб виконуючи цю установку, одночасно зберегти високий якісний рівень 
музейної роботи. … Музей покликаний не розважати та інформувати, але й сприяти культурному роз-
витку. Так, він є засобом спілкування і повинен бути таким. Але в першу чергу музей на основі науко-
вого підходу здійснює комплектування та зберігання найвизначніших культурних цінностей – без цього 
джерело знань вичерпується…" [9, 9].  

У музеї під відкритим небом, окрім звичайних екскурсій, стали проводитися різноманітні фоль-
клорно-етнографічні й етно-духовні свята та фестивалі, наприклад, "Від Різдва Христового до Йорда-
ну", "Обнова-фест", "З любов’ю до рідного краю" та ін. Найпопулярнішими на всіх святах є чисельні 
майстер-класи з гончарства, ткацтва, різьбярства, писанкарства, макраме, малювання, виготовлення 
ляльок-мотанок, музичних інструментів, плетіння кіс, аквагрим, ліплення вареників тощо. Особливос-
тями фольклорно-етнографічного свята "Від Різдва Христового до Йордана", що проходить щорічно у 
січні, є театралізоване дійство (колядки, маланки, щедрівки, йорданські пісні), ритуально-обрядова 
ватра, можливість взяти участь у традиційних зимових розвагах: катання на конях, санях, сноутюбах, а 
також скуштувати страви буковинської кухні [12]. 

Показником успішності та новаторських ідей у музейній діяльності є власний веб-сайт, який 
Чернівецький музей під відкритим небом започаткував у 2009 р. На даному сайті з гаслом "Збережемо 
традиції для майбутнього!" музей знайомить свою віртуальну аудиторію з новинами музею, з експозицією, 
з майбутніми проектами, з напрямами науково-дослідної роботи, їх результатами і публікаціями та з послу-
гами, які надає музей відвідувачам. Створення web представництва музею допомагає йому в оперативному 
донесенні інформації до кожного користувача, який цікавиться роботою музею, ознайомити потенційного 
відвідувача з історією установи, з часом і розпорядком роботи, популяризувати себе та свої колекції, нада-
вати інформацію про нові музейні акції та про події, які вже відбулися тощо [12].  

Отже, Чернівецький обласний музей народної архітектури і побуту активно сприяє у справі від-
родження та збереження традиційних звичаїв та обрядів, що досягається за допомогою як традицій-
них, так і сучасних форм та методів роботи з відвідувачами, а також відіграє значну роль у розвитку 
народних промислів та ремесел на Буковині.  

Загалом розвиток та функціонування музеїв буковинського краю за умов незалежності України 
активізувався. Їх зібрання є духовною скарбницею Буковини, і одночасно невід’ємною частиною зага-
льноукраїнської історико-культурної спадщини. Музейна політика регіону намагається слідувати новим 
тенденціям сучасної епохи, згідно з якими музей вже не тільки сховище і науково-дослідний центр, як 
його представляла традиційна концепція, а й інструмент соціокультурних змін, простір, наповнений 
історико-культурними традиціями та національним духом. 

Дедалі більшої необхідності у музейній практиці набуває використання новітніх інформаційних 
технологій, з’являються віртуальні простори, де кожен відвідувач може ознайомитися з пам’ятками 
матеріальної і духовної культури. Незважаючи на появу нових видів музеїв та сучасні підходи до екс-
позицій, загальноприйняте уявлення про музей залишається незмінним. Особливість та соціокультур-
на сутність музею полягають у тому, що основою його діяльності є культурні пам’ятки, які він виявляє, 
збирає, зберігає, вивчає і демонструє. Культуротворча роль музейних установ Буковини сприяє фор-
муванню та розвитку гармонійного духовного середовища регіону, а також збереженню культурних 
традицій краю за допомогою інноваційних методів сучасного інформаційного суспільства.  
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Гнидка Е. А. Музей как социальный институт культурного представительства на Буковине: тради-

ции и инновации 
В статье анализируются особенности музея как социального института культурного представительства 

на Буковине в ракурсе взаимовлияния традиций и инноваций. Исследуются современные тенденции функциони-
рования музеев как социокультурных институтов, трансформационные процессы в музейном деле на Буковине, а 
также внедрение новейших технологий и методик работы с посетителями. 

Ключевые слова: национальное культурное наследие, традиціии, инновации, краеведческий музей, художест-
венный музей, экспозиция, музей под открытым небом, скансен, музейный маркетинг и менеджмент, аудиогид.  

 
Hnydka K. Museum as a social institution of cultural representation on Bucovina: traditions and 

innovations 
In the article it is analyzed the peculiarities of the museum as a social institution of cultural representation on 

Bucovina in the aspects of traditions and innovations. It is investigated current trends of functioning of museums as 
socially cultural institutions, transformational processes in Museology in Bukovina, and also the introduction of new 
technologies and methods of work with visitors. 

Today, in the time of globalization and urbanization, the problem dealing with the preservation of national 
traditions and national identity of the person remains actual. This problem affects museum areas where you can the most 
clearly see the combination of past and present, traditional and innovative. Museology of modern Ukraine, focusing on 
European practice, is directed on the development in informationaly-cultural mainstream. In this context it is necessary to 
pay attention to the transformational processes in museum activities, where not only introduction of innovative methods 
and modern technologies occupies an important place, but also rethinking its traditional functioning. Museum of the XXI 
century began newly to influence on modern society, changed passive methods of work with visitors to the active, 
improved and modernized exposition, became the socio-cultural institution which should meet the needs of people with 
aesthetic, cultural and artistic knowledge as well as be a place of spiritual communication, creating intelligent individual. 

As a social institution, the museum has a unique value for each region. First of all, it is the center of scientific 
documentation and research activities in the region, since the selection, study and use of museum objects as artifacts 
require significant research, and the given results are often scientific discoveries. Museum is an institution of cultural 
representation of the region, because the museum exhibits are examples of cultural heritage and cultural norms that 
dominate in a particular area at a particular time.  

Continuing the traditions of the all-European integrational course, museums of Bucovina, one of the specific 
historically ethnographic regions of Ukraine, complement traditional forms of museums activities with modern forms, such 
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as the introduction of new informational technologies, the use of museum management and marketing, creating a "virtual 
museums" and so on. Museums confirm Bukovina’s history from ancient times to the present day in many sites of 
antiquities. They outline the settlement of this region and the development of its natural resources, the evolution of 
Ukrainian culture within different states in the multilingual, multicultural and multiconfession conditions.  

The largest museum in Chernivtsi region, near 90,000 exhibits, is Chernivtsi Regional Museum. Its peculiarity is 
the fact that it is the first and oldest museum of Bukovina, which functioned during Austria-Hungary, Romania, and the 
Soviet Union domination and survived in two world wars. The employees of this museum try to find new forms and 
methods of work, "spice up" their collection, introduce modern multimedia technology and actively use the possibilities of 
the Internet. 

Museum, which in recent years the most actively takes part in the cultural life of Bukovina, is Chernivtsi art 
museum. Considering the new demands of modern society, the leadership of this museum attracts visitors through 
temporary experimental exhibitions, which popularize modern forms of art. Chernivtsi Art Museum begins to use modern 
museum marketing and management, which enable to attract investments for the implementation of museum projects, 
get charity and patronage.  

One of six Ukrainian open-air museums is located in Bukovina, and is called Chernivtsi Oblast Museum of Folk 
Architecture and Life. The administration of this institution is trying to make the museum more "alive" and close to 
visitors. To gain this aim they exploit new methods of using theatrical costumes, role play, principles of screenplay 
building of museum programs. In the open-air museum, except the usual excursions, they held various folklore-
ethnographic and ethno-spiritual holidays and festivals. Chernivtsi Oblast Museum of Folk Architecture and Life actively 
contributes in the revival and preservation processes of traditional customs and rituals, which is achieved by using both 
traditional and modern forms and methods of work with visitors and plays a significant role in the development of folk art 
and crafts in Bukovina. 

Museum politics of region tries to follow the new trends of the modern era, according to which the museum is no 
longer repository and research center, as the traditional concept represented it, but a tool of socially cultural changes, the 
space which is filled with emotions and debates not only about issues of culture and art, but everything that is the most 
interesting in the modern life.  

Key words: national cultural heritage, traditions, innovations, museum of local lore, art museum, exposure, 
open-air museum, Skansen, museum marketing and management, audio guide. 
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НОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНА НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ 

 
У статті проаналізовано джерельну базу дослідження новацій та інновацій, представлену 

вітчизняними дисертаційними роботами. Увага акцентується на дослідженнях у сфері мистецт-
вознавства, освіти та філософії. Наголошується на необхідності вивчення інновацій і новацій як 
складних соціокультурних феноменів методами сучасного культурологічного дискурсу. 

Ключові слова: новації, інновації, культурологія, дисертаційні дослідження.  
 
Соціокультурні зміни останніх років викликали інтенсивне вивчення багатостронніх аспектів 

проблеми новацій та інновацій у різних сферах соціогуманітарного знання. Це зумовлено насамперед 
активним зміщенням акцентів з перетворень, пов’язаних з інформаційно-технологічними інноваціями, 
з техніко-економічної площини в соціокультурну. Про зміну пріоритетів свідчить і той факт, що, якщо 
ранні прогностичні концепції були здебільшого зосереджені на дослідженні тенденцій у економічній і 
виробничій сферах, то сучасні концепції дедалі більше торкаються сфери культури.  

Тому актуальність вивчення новацій та інновацій методологією сучасного культурологічного 
дискурсу не викликає заперечень. Однак першочергове завдання дослідника – віднайти і проаналізу-
вати існуючі напрацювання за темою дослідження, зокрема в межах вітчизняної науки, знайти най-
більш оптимальні шляхи для формування власної дослідницької позиції, яка неможлива без 
урахування та узагальнення попередніх здобутків. Останні зауваження і визначають мету нашого до-
слідження. 

Окремо не зупиняючись на розмежуванні понять "новація" та "інновація", лише наголосимо, що 
відмінності дійсно існують, зокрема вивчення інновацій традиційно відбувається здебільшого в межах 
техніко-економічної сфери. Проте останнім часом у зв’язку зі складними та неоднозначними соціоку-
льтурними трансформаціями поняття "новації" та "інновації" отримали значне поширення в науково-
теоретичній думці різного спрямування та застосовуються в усіх сферах суспільного і культурного 
життя, що призводить до багатозначності даних поняття і як наслідок – до значної кількості їх дефініцій.  

Підтвердженням нагальної актуальності культурологічних досліджень новацій та інновацій, на 
нашу думку, свідчить також той факт, що серед масиву дисертацій з означеної проблематики, які за-
хищалися в Україні упродовж останніх 10-15 років, переважають роботи з шифром спеціальності "еко-
номіка". Їх можна відшукати близько 70. Більшість з них оперує поняттям "інновація", що, знову ж таки, 
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підтверджує той факт, що широкий підхід до розуміння, зокрема інновацій, поки що не отримав розпо-
всюдження, зважаючи почасти на тісний зв’язок інновацій з економічною сферою. Водночас феномен 
інновації давно перетнув межі техніко-економічної сфери, про що свідчить його широкий ужиток у різ-
них сферах побутування людини – політиці, культурі, мистецтві, лінгвістиці та ін.  

Відтак, залишимо економічну сферу поза нашою дослідницькою увагою і зупинимося на дослі-
дженнях новацій та інновацій в інших галузях наукового знання. Їх умовно можна згрупувати за певни-
ми блоками. Перший блок: правничий та суспільно-політичний. Так, актуальним напрацюванням, яке, 
безсумнівно, може стати в пригоді для дослідження новацій на вітчизняному матеріалі є дисертація 
Ю. Оборотова "Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти". І хоча дана 
дисертація представлена до захисту на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, вона 
містить ґрунтований аналіз правових традицій та новацій з урахуванням "фіксації універсального ха-
рактеру права як складової різних цивілізацій і культур, що одночасно розкриває особливості існуван-
ня правових систем, їх з’єднання у правові сім’ї й поділ по правових традиціях" (підрозділ 1.5. 
"Компаративістика про традиції та відновлення у правовій сфері"), "загального родового досвіду куль-
тури, що набув стійкого характеру, який закріпився в певних стереотипах і правилах культурної діяль-
ності, що іменується традицією" (підрозділ 2.2. "Традиції та новації в цивілізаційному вимірі правової 
реальності"), "традиції, які забезпечують зв’язок між минулим, сьогоденням і майбутнім не тільки пра-
ва і правової культури, а й всієї культури суспільства в цілому (підрозділ 2.4. "Традиції в праві та пра-
вова спадщина") [12].  

Н. Ковадло у дисертації "Політичний традиціоналізм та інновації у процесі демократизації 
України" на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук обґрунтовує розуміння "демокра-
тизації, як різновиду соціокультурних трансформацій", в основі яких еволюція "основних парадигм со-
ціального устрою", розвиток яких автор, як зрозуміло з назви розділу 2 "Сучасні політичні процеси: 
діалектика традицій та інновацій", пов’язує з традиціями та інноваційними змінами [3].  

Наступний блок – філософські науки. Досить цікавою для дослідження традицій та новацій 
уявляється дисертація Г. Коньшиної "Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві" на 
здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, в якій соціальна пам’ять розуміється "як процес, 
що організовує навколо себе предметний простір, а світ артефактів лише обслуговує її потреби". Автор зупи-
няється на дослідженні таких понять, як бриколаж, фрактальний наратив, віртуальна реальність, симулякр, 
картулярії, які "здатні конструювати та реконструювати соціальну пам’ять, що призводить до появи спотво-
реної пам’яті" (підрозділ 3. 1. "Соціальна пам’ять: дихотомія традиція/новація") [5]. 

Українська дослідниця О. Кузьмічова у дисертації "Соціальна детермінація наукової інновації" 
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук подає порівняльну характеристику інно-
ваційних видів діяльності та наукових інновацій, досліджує проблему соціокультурної зумовленості 
науково-пізнавальної діяльності, обґрунтовує інноваційну природу людської і наукової діяльності (роз-
діл 1 "Соціальна детермінованість інновацій в науці"). У другому параграфі дослідниця обґрунтовує 
соціокультурну основу наукової інновації ("Соціокультурна основа наукової інновації як фрактала соці-
ально детермінованої науки") [6]. 

Найбільш ґрунтовним, на нашу думку, дослідженням традицій та новацій є дисертація А. Стешенко 
"Традиція та новація в українській філософії кінця XVIII – початку ХХ століття" на здобуття наукового сту-
пеня кандидата філософських наук. Зокрема, у підрозділі 1.1. "Теоретико-методологічні джерела дослі-
дження категорій традиції та новації" автор аналізує "різні види визначення категорії традиція, в яких у 
лапідарній формі висвітлюється зміст даних категорій на певному етапі розвитку філософської і культуро-
логічної думки від 50-х років ХХ ст. до нашого часу; основні підходи до розуміння феномена традиції в 
працях відомих культурологів і філософів радянської доби". У підрозділі 1. 3. "Становлення й розвиток ка-
тегорій традиції та новації у європейській філософії XVIII – XX ст." охарактеризовано "процес набуття тра-
дицією і новацією рівня теоретичної всезагальності, статусу історико-філософської категорії". У розділі 2 
"Поняття традиції та новації у контексті розвитку ідей українського романтизму" ретроспективно проаналі-
зовано основні етапи філософського осмислення "традиції і новації українського романтизму та пов’язаних 
з ним процесів національного українського відродження". Автор аналізує погляди на взаємозв’язок та вза-
ємозалежність традицій та новацій таких відомих представників української наукової та суспільної думки, 
як М. Костомаров (в контексті "категорії історичного пізнання"), П. Куліш, М. Гоголь (в контексті самодоста-
тності й самозбереження національної культури), Т. Шевченка (в контексті "осмислення історії, культури, 
обґрунтування національної ідеї як символу відродження України"), В. Липинського (в контексті переосми-
слення його оцінки як "консерватора, аристократа, націоналіста"), Д. Донцова (в контексті "проекту побудо-
ви соціально-політичного життя України" з урахуванням його розуміння взаємозв’язку традиції і новації), Д. 
Чижевського (у контексті "перенесення категорій традиції і новації у сферу історії філософії і філософії іс-
торії") [15]. Як бачимо, незважаючи на спеціальність "історія філософії", робота загалом кореспондує до-
слідженням в руслі культурологічної наукової традиції. 

Окремо не будемо зупинятися на дослідженнях в галузі літератури та мовознавства. Прикмет-
но, що серед робіт переважають дисертації "харківської" мовної школи. Назвемо лише окремі з них: С. 
Шестакова "Лексико-семантичні новації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів 
і прагмонімів)" [18]; С. Лук’яненко "Лексико-словотвірні інновації в українському соціально-політичному 
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назовництві". В дослідженні простежено історію зародження й формування інноватики як "окремого 
розділу мовознавства, який об’єднує дослідження інноваційних процесів та їхніх наслідків у мові" (роз-
діл 1 "Українське соціально-політичне назовництво в контексті становлення інноваційних студій") [8]; 
В. Телеуця "Поетика української весільної поезії Придунав’я". У підрозділі 1.3. "Своєрідність сучасного 
функціонування весільного обряду українців Придунав’я" ним відзначається, що еволюція українського 
весільного обряду південного регіону характеризується двома основними особливостями: з одного 
боку, це певна консервація форм, елементів обряду ареалу, а з іншого – це різнобарвна мозаїчність 
різних етнічних традицій і їх контамінація [16]. 

Ніхто не заперечуватиме важливість мови для становлення національної культури, проте, на 
жаль, методологічний базис культурології і мовознавства суттєво відрізняються. 

Окремим масивом представлені дослідження в освітніх науках, хоча вони і захищені під різним 
шифром спеціальності. Проте освіта і культура не лише взаємокорелюються. Уявити сьогодні культу-
ру без розвитку національної освітньої галузі – неможливо. Тому зупинимося на цих роботах більш 
уважно. Так, Н. Сафонова у дисертації "Педагогічні інновації у спадщині вітчизняних педагогів 20-х 
років ХХ століття" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук аналізує поняття "педа-
гогічна інновація", характеризує основні методологічні підходи до дослідження історико-педагогічних 
аспектів проблеми використання педагогічних інновацій; використання інновацій у процесі формуван-
ня педагогічної культури педагога (розділ 1 "Теоретичні засади використання педагогічних інновацій у 
практиці роботи вітчизняної школи"). У другому розділі "Історико-ретроспективний аналіз педагогічних 
інновацій у доробку вітчизняних педагогів 20-х років XX століття" автор характеризує основні тенден-
ції, що сприяли інноваційній діяльності педагогів початку XX ст. (Я. Мамонтова, Я. Чепіги, Г. Ващенка, 
С. Русової, Т. Лубенця та ін.), а також пропонує порівняльну модель використання інновацій, яка охо-
плює 20-і роки ХХ та початок ХХІ століть [13]. 

У дисертації "Інноваційна освіта в парадигмі інформаційних технологій" на здобуття наукового 
ступеня кандидата філософських наук О. Колесова визначає інновації як основну освітню настанову 
інформаційного суспільства (підрозділ 1.3. "Трансформація філософсько-освітніх практик в інноваціях 
науки і техніки") та визначає основні умови становлення нової освітньої парадигми – інформаційно-
комунікативної (підрозділ 1.2 "Трансформація освітніх парадигм у просторі інфотехномислення") [4]. 

Український дослідник О. Марущенко у дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
соціологічних наук "Становлення інноваційної освіти в Україні" характеризує основні інноваційні на-
прями, що визначають тенденції розвитку шкільної освіти України, а також найбільш повно характери-
зують її стан (розділ 2 "Поле шкільної освіти України: інноваційні процеси та їх характеристика") [10]. 

О. Бухнієва у дисертації "Підготовка аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному 
закладі" на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук аналізує сутність і структуру іннова-
ційної діяльності, а також модель підготовки аспірантів до інноваційної діяльності у виші (розділ 1 "Теоре-
тичні засади дослідження проблеми підготовки аспірантів до інноваційної діяльності у вищому 
навчальному закладі"), висвітлює реальний стан та кількісно репрезентує діяльність аспірантури щодо під-
готовки аспірантів до інноваційної діяльності (розділ 2 "Зміст і результати дослідно-експериментальної ро-
боти з підготовки аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі") [1]. 

Останні блок дисертаційних досліджень, присвячених проблемі новацій та інновацій, предста-
влений роботами, найбільш дотичними до культурологічної проблематики, оскільки вони пов’язані з 
трансформаціями у вітчизняній художній культурі, хоча серед них немає ні одного власне культуроло-
гічного дослідження. Перша робота, яку ми відзначили – С. Легка "Українська народна хореографічна 
культура ХХ століття" на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю "те-
орія та історія культури". У другому розділі "Тенденції розвитку української народної хореографічної 
культури у ХХ столітті" автор аналізує функціональну диференціацію та інтеграцію хореографічного 
мистецтва, його жанрово-тематичне збагачення, становлення українського народного сценічного тан-
цювального мистецтва, формування національного балетного театру, що, звичайно, не могло відбу-
ватися під впливом новацій різного культурологічного смислу [7]. 

Українська дослідниця А. Гоцалюк у дисертації "Традиції та новації в різдвяно-новорічній об-
рядовості українців карпатського регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)" на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук (теорія та історія культури) простежує ступінь збереження давніх 
традицій гуцулів у святкуванні новорічно-різдвяного циклу на середину ХХ сторіччя та виникнення но-
вих елементів, почасти опосередкованих впливом політичних чинників [2]. 

У дисертації "Художнє ткацтво Львова другої половини ХХ століття (художні особливості, тра-
диції, новації)" на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність "декорати-
вне і прикладне мистецтво") О. Луковська, зокрема, у четвертому розділі "Львівське художнє ткацтво 
другої половини 1980-х – 1990-х років", досліджує процеси, що вплинули на розвиток провідних тен-
денцій художнього ткацтва Львова, при цьому зазначає, що основою розвитку львівського професійно-
го ткацтва залишаються традиції народного мистецтва, хоча важливу роль відіграють новаційні 
мистецькі процеси, які відбуваються у світі, та естетичні вимоги часу [9]. 

Український дослідник Б. Мисюга у дисертації "Краєвид у малярстві Галичини першої третини 
ХХ ст. (традиції та інновації образної мови)" на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознав-
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ства (спеціальність "образотворче мистецтво") характеризує основні консервативні та інноваційні, по-
части пов’язані з новим традиціоналізмом, тенденції у малярстві одного з регіонів України [11]. 

Останні два дослідження, на яких ми б хотіли зупинити свою увагу, пов’язані з таким соціокультур-
ним феноменом, як мода. Так, М. Сенько у роботі "Образна еволюція європейської моди в контексті мис-
тецьких стилів кінця ХІХ – ХХ століття" на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 
(спеціальність "теорія й історія культури") аналізує вплив основних мистецьких стилів на європейську моду 
(розділ "Стильові модифікації європейської моди") [14]. О. Шандренко у дисертації "Віртуальні виміри моди 
ХХ століття на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність "теорія та історія 
культури") зазначає, що під віртуалізацією розуміють процес переведення звичайної (звичної) реальності в 
її неявну форму за допомогою сучасних інформаційних технологій. Віртуальна реальність наявна в найріз-
номанітніших формах суспільного життя: у виробництві та побуті, економіці, науці, культурі, мистецтві. В 
розділі 2 "Віртуальна реальність як засіб інтерпретації модних інновацій" простежуються креативні та об-
разні можливості віртуалістики як інтерпретації модних інновацій [17].  

Відтак короткий огляд дисертаційних досліджень, присвячених такій важливі проблемі, як но-
вації та інновації та їх взаємозв’язку з традиціями, дає змогу зробити такі висновки. По-перше, в украї-
нській гуманітаристиці не вистачає дисертаційних досліджень даного спрямування, на відміну, 
наприклад, від технічних та економічних наук. По-друге, досліджень за спеціальністю "культурологія" 
знайти не вдалося. По-третє, в сучасній вітчизняній науці спроби дослідження інновацій і новацій у 
просторі культури не передбачають аналізу останньої як складного цілісного соціокультурного фено-
мена, зводячи об’єктивні перетворення до технічних новацій, інструментів розвитку певної галузі чи 
виробничої сфери тощо. Проте новації та інновації бувають різними – освітніми, науковими, соціаль-
ними, художніми, мистецькими, правовими, політичними. Саме вони свідчать про орієнтацію суспільс-
тва на "нове", що найбільшою мірою характеризує сучасні соціокультурні реалії. 
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Гончаров В. В. Новации и инновации: отечественная научная рефлексия 
В статье проанализировано источники исследования новаций и инноваций, представленные отечествен-

ными диссертационными работами. Внимание акцентируется на исследованиях в сфере исскуствоведения, об-
разования и философии; на необходимости изучения инноваций и новаций как сложных социокультурных 
феноменов методами современного культурологического дискурса. 

Ключевые слова: новации, инновации, культурология, диссертационные исследования.  
 
Goncharov V. Innovation: national scientific reflection 
The article analyzes the source base research innovations and innovations introduced national dissertations. 

Attention is focused on the research in the field of art, education, and philosophy. The need for the study of innovation 
and innovation as a complex socio-cultural phenomena of modern methods of cultural discourse. 

Social and cultural changes of recent years have caused intensive study multilateral aspects of innovations and 
innovations in various fields socio-humanitarian knowledge. This is due primarily active shift with changes related to the 
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information and technological innovation, with technical and economic plane in sociocultural. Change of priorities 
reflected in the fact that if early prognostic concepts were mainly focused on the study of trends in the economic and 
industrial fields, the current concepts are increasingly affecting the cultural sphere. 

Therefore, the relevance of the study of innovation and innovation methodology contemporary cultural discourse 
not objectionable. However, the primary task of the researcher – find and analyze the developments on research, 
particularly within the domestic science to find the most optimal ways to create own research position, which is not 
possible without considering and generalizing previous achievements. Recent observations and define the purpose of 
our study. 

Separately, not dwelling on the distinction between "innovation" and "innovation" only emphasize that 
differences do exist, such as the study of innovation has traditionally takes place mostly within the techno-economic 
sphere. Recently, however, due to the complex and controversial socio-cultural transformations of the concept of 
"innovation" and "innovation" were widespread in the scientific and theoretical thinking and titles used in all spheres of 
social and cultural life, which leads to ambiguity database concepts and consequently – to a large number of definitions. 

Proof of urgent importance of cultural innovation research and innovation, in our opinion, as evidenced by the 
fact that among the array dissertations on definite issues that were protected in Ukraine over the past 10-15 years, 
dominated by working with specialty code "economics". They can be found around 70. Most of them uses the term 
"innovation", which again confirms the fact that a broad approach to understanding such innovations have not yet 
received a distribution in part due to the close relationship of innovation in the economic sphere. However, the 
phenomenon of innovation has long crossed the boundaries of technical and economic spheres, as evidenced by its 
wide use in various fields of human existence – politics, culture, art, linguistics and so on. 

Then , leave the economic sphere outside our research attention and focus on research and innovation 
innovations in other fields of scientific knowledge. They can be roughly grouped according to certain blocks. First block: 
rights and socio- political. 

The next block – Philosophy. The third block – studies in literature and linguistics. A separate set of these 
studies in educational sciences, although they are protected under various specialty code. However, education and 
culture not only mutual correlation. 

The last block of dissertation research on the issue of innovation and innovation presented work, the most 
relevant material cultural issues as they relate to the transformations in the national artistic culture, but among them there 
is not one site of cultural studies. 

The last two studies in which we would like to stop your mind associated with the socio-cultural phenomena like 
fashion. 

Overview of dissertation research on such important issues as innovation and innovation and their relationship 
to tradition, you can make the following conclusions. Firstly, the Ukrainian gumanitaristike lack of dissertation research 
direction, as opposed to, for example, technical, and economic sciences. Second, research in "cultural studies" could not 
be found. Thirdly, in the present study attempts to domestic science innovations and innovations in the area of culture 
does not involve analysis of the latter as a whole complex social and cultural phenomenon, reducing the objective to 
transform technical innovations, tools of a particular industry or industrial sphere. However, innovations and innovations 
are different – educational, scientific, social, art, artistic, legal, political. They indicate the orientation of society into "new" 
that characterizes most contemporary socio-cultural realities. 

Key words: innovation, cultural studies, dissertations. 
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"ЗАГАЛЬНІ" ТА "СПЕЦІАЛЬНІ" ЗДІБНОСТІ Е. КОРНГОЛЬДА: 

В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ПРО ПРИРОДУ ТАЛАНТУ 
 
У статті досліджуються "загальні" та "спеціальні" здібності Е. Корнгольда в контексті 

проблеми природи таланту; аналізується питання взаємовпливу та розвитку здібностей в стру-
ктурі таланту; питання поєднання різних або близьких за сферою діяльності здібностей у твор-
чому процесі на прикладі Е. Корнгольда. 

Ключові слова: "загальні" та "спеціальні" здібності, творча особистість, природа таланту, 
Е. Корнгольд. 

 
Еріх Корнгольд (1897-1957 рр.) – австрійський композитор, піаніст, диригент, аранжувальник 

першої третини ХХ ст. З середини 30-х років ім’я Е. Корнгольда пов’язується з історією становлення 
голлівудського кіно, зокрема як одного з авторів класичного саундтреку поряд із М. Штейнером. Осо-
бистості композитора присвячено монографії таких зарубіжних теоретиків, як Р. Гофман, Н. Дерні, Дж. 
Дюхен, Б. Керролл, Г. Полманн, А. Столлберг, М. Форштайн-Празер та ін., а також статті Х. Джексона, 
Т. Діксона, Р. Кінгстона, Я. Лейса, Д. Луміса, Д. Раксіна, Д. Томаса, О. Фрея та ін.  

Феномену "талант", природі таланту, обдарованості, геніальності присвячені праці багатьох 
теоретиків різних поколінь як зарубіжних (І. Кант, Г. Гегель, А. Шопенгауер, Ф. Гальтон, Ч. Ломброзо, 
З. Фрейд, К. Юнг та ін.), так і російських (Д. Узнадзе, С. Рубінштейн, Б. Теплов, О. Запорожець, І. Акі-
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мов, Д. Богоявленська, В. Клименко, В. Шадріков та ін.) та українських (М. Гончаренко, О. Кульчицька, 
Л. Левчук, О. Матюшкін, В. Моляко, В. Рибалка, А. Руденченко та ін.). Натомість природі таланту 
Е. Корнгольда поки що не присвячено самостійного дослідження, хоча вже з дитячих років його неста-
ндартні музичні здібності не викликали ніякого сумніву у кращих представників тогочасної музичної 
еліти, таких як Г. Малер, Р. Штраус, Я. Сибеліус, Б. Вальтер та ін. Із встановленням гітлерівського ре-
жиму Е. Корнгольд зі всією родиною був вимушений емігрувати до США, цей крок закрив йому шляхи 
до повернення у Відень після завершення Другої світової війни.  

Однак з 80-х років ХХ ст. дослідники і музиканти Європи та США заново відкривають для себе 
ім’я Е. Корнгольда, проявляючи інтерес не лише до його долі, а й до творів. В результаті сьогодні іс-
нують десятки сайтів з інформацією про австрійського композитора, у виконанні ведучих музикантів 
світу звучать твори Е. Корнгольда, а в репертуарі кращих театрів поставлено його опери, що свідчить 
про затребуваність музики австрійського митця, його співзвучність сьогоденню та справжній талант. 
Проте будь-який талант формують здібності, що розвиваються. Водночас можна стверджувати, що 
кожна видатна особистість своїм життям та творчістю демонструє індивідуальний шлях народження та 
формування таланту. Постать Е. Корнгольда у цьому відношенні пропонує широке поле для дослі-
дження співіснування та розвитку багатьох яскравих здібностей, що для розвитку сучасної культуроло-
гічної науки є вкрай важливим та вказує на актуальність обраної нами теми.  

Не затримуючись докладно на питанні класифікації здібностей, зазначимо лише, що, слідом за 
радянськими дослідниками (К. Маркс, С. Рубінштейн, Б. Теплов, В. Дранков, Ю. Кочкаров та ін.), су-
часні автори (О. Кульчицька, В. Моляко, В. Чудновський, А. Шумілін, В. Юркевич та ін.) розподіляють 
здібності на "загальні" та "спеціальні", розуміючи під першими "властивості, що лежать в основі ово-
лодіння будь-якою діяльністю" [5, 12], а під "спеціальними" – "здібності, що дозволяють конкретній лю-
дині оволодіти певною діяльністю, успішно виконувати цю діяльність" [5, 12].  

Якщо наводити конкретні здібності, то до загальних, серед інших, варто віднести "високий рівень 
сенсорної організації, вміння бачити проблеми, будувати гіпотези, вирішувати завдання, критично оці-
нювати отримувані результати, завзятість, емоційність, працьовитість та ін." [9, 43-44]. Також до загаль-
них здібностей, на нашу думку, відноситься "ознака", про яку говорить інший російський науковець Ю. 
Кочкаров, а саме: ""згортання зайвих дій", "скорочення" діяльності в цілому <…> Талановита людина до 
мети приходить найкоротшим шляхом. Цей найкоротший шлях вона бачить, а інші – ні" [3, 58]. Якщо го-
ворити про спеціальні здібності, то до них відносяться ті, що необхідні для діяльності особистості лише в 
окремих сферах, а саме: музичний слух, художній смак, відчуття стилю, сильний голос та ін. 

Окремий інтерес взагалі і для нашого дослідження зокрема має питання, так би мовити, співіс-
нування різних здібностей, що, як відомо, є характерною рисою найталановитіших митців усіх часів. 
На нашу думку, саме факт існування декількох яскравих здібностей, які розвиваються та дають змогу 
митцеві досягати неабияких результатів у декількох сферах діяльності, свідчить про наявність дійсно-
го таланту та не є виключенням, а, скоріше, закономірністю існування та розвитку таланту цієї особис-
тості. Вивчаючи це питання, ми знайшли підтвердження нашої тези.  

Так, радянський науковець Б. Теплов розглядає здібності у структурі обдарованості, що розу-
міється як "якісно своєрідне поєднання всіх тих здібностей, які впливають на успішність виконання му-
зичної діяльності" [7, 28]. Автор акцентує увагу на тому, що окремі здібності не можуть просто 
співіснувати незалежно одна від одної. Навпаки, кожна здібність розвивається і набуває якісно інших 
змін саме завдяки наявності та розвитку інших здібностей [7, 316].  

Український науковець О. Кульчицька, дослідуючи феномен обдарованості, також наголошує, 
що основу її складають "здібності до конкретної професійної або допрофесійної діяльності (спеціальна 
обдарованість) і загальні психічні якості високого рівня розвитку: сенсорні, інтелектуальні, вольові (за-
гальна обдарованість)" [4, 270].  

Автори монографії "Обдарованість: дар або випробування" В. Чудновський та В. Юркевич 
стверджують, що спеціальні здібності можуть розвинутися лише у тому випадку, коли особистість ма-
тиме достатньо розвинуті загальні здібності, пояснюючи, що "основою усіх спеціальних здібностей, у 
тому числі і моторних (спортивних) є "загальні" здібності. Іноді ці "загальні" здібності називають "гене-
ральний фактор інтелекту", "базальний фактор обдарованості", однак в усіх випадках мова йде про 
одне й те саме – про єдину основу усіх без винятку проявів людини. Усі спеціальні здібності якби ви-
ростають із загальних здібностей, не можуть існувати без них" [8, 38].  

Тієї ж думки притримується і російський теоретик В. Дранков, стверджуючи, що сама природа 
таланту характеризується взаємодією загальних та спеціальних здібностей, що моделюють зміст ху-
дожнього образу на всіх фазах творчого процесу. Автор наполягає на тому, щоб, при діагностиці та-
ланту, дослідники не обмежувалися оцінкою можливостей лише "спеціальних" здібностей, а й 
враховували рівень і потенціал "загальних" здібностей. Більше того, приховані здібності до інших мис-
тецтв В. Дранков називає "критерієм художньої обдарованості" [2, 139].  

Висвітлюючи механізм взаємовпливу багатьох здібностей у структурі таланту, В. Дранков стверджує, 
що саме "багатобічний розвиток таланту в декількох видах мистецтва створює найбільш оптимальні умови 
для створення його творчих можливостей" [2, 139]. І в результаті паралельного розвитку додаткових здібнос-
тей і "загальні", і "спеціальні" здібності "набувають багатогранних творчих ознак" [2, 139].  
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Ю. Кочкаров наводить таке пояснення механізму функціонування декількох здібностей, цитуючи 
слова видатного радянського філософа і психолога С. Рубінштейна: "розвиток здібностей здійснюється 
за спіраллю: здібність одного рівня є передумовою розвитку здібності іншого рівня, реалізація можливо-
сті якої породжує нові можливості для розвитку здібностей більш високого рівня" [3, 42].  

Питанням взаємодії здібностей давно займаються, як вже було сказано, дослідники різних галузей 
науки, включаючи психологію і педагогіку. Так, російський теоретик А. Шумілін пише: "Багато хто з психологів, 
говорячи про задатки, відмічають, що вони дуже багатозначні, вони можуть розвиватися в різних напрямках. 
Ця думка повинна бути виражена інакше, без введення терміну "задатки", що мозок, його функції можуть 
розвиватися в різних напрямках" [9, 43]. Питання багатогранності таланту і пов’язана з ним проблема супід-
рядності додаткових здібностей основним, а також "пошук таких шляхів їхньої інтеграції, при яких додаткові 
здібності можуть стати творчими силами основної художньої діяльності" [2, 136] є важливим для вихователів, 
батьків та вчителів. Однак, варто підкреслити, що існують випадки, коли творча особистість знаходить такі 
шляхи інтуїтивно, підпорядковуючи додаткові здібності основним і створюючи за їх рахунок поштовх та спри-
ятливі умови для розвитку здібностей в основній сфері діяльності. 

Вичерпне пояснення причин і закономірностей функціонування та взаємовпливу різних здібно-
стей надає В. Дранков, говорячи, що творчий процес в будь-якому виді мистецтва відбувається саме 
завдяки взаємодії здібностей і методів різних мистецтв. Автор припускає, що між окремими мистецт-
вами та літературою поряд з естетичними існують і психологічні зв’язки. Причина цього, на думку, В. 
Дранкова, полягає в тому, що між різними видами мистецтва, після історичного розподілу останнього, і 
до сьогодні збереглося внутрішнє співвідношення, що виявляється саме у творчому процесі. Далі ав-
тор зазначає, "що на кожній фазі творчого процесу виникають ознаки творчих сил, що виявляють себе 
"задатками" здібностей до різних видів мистецтва і літератури. Прояснюється природа відомої зако-
номірності творчих біографій видатних діячів мистецтв і літератури: багато хто з них досягли неаби-
яких результатів в декількох видах мистецтва" [2, 133].  

Повертаючись до постаті Е. Корнгольда, спробуємо класифікувати його здібності. До загальних ми 
віднесемо високу працьовитість, емоційність та пов’язану із нею високу чутливість сприймання подій та 
явищ навколишнього середовища, високу інтелектуальну активність та прагнення до пізнання і, пов’язану 
із ними, відмінну пам’ять та величезний обсяг знань, стійкість, усвідомлення інтересів та їхню широту, гнуч-
кість, критичність та продуктивність мислення, незалежність від думки оточуючих та самостійність у поста-
новці завдань, змагальність та почуття гумору. Не затримуючись докладно на розгляді факторів 
формування здібностей, таких як спадкові, соціальні та біологічні, про які говорять Л. Бочкарьов [1, 164], Ю. 
Кочкаров [3, 42, 249], В. Чудновський та В. Юркевич [8, 36], А. Шумілін [9, 47, 52] та ін., зазначимо лише, що 
деякі з наведених здібностей, такі як емоційність, інтелектуальна активність, висока пам’ять та почуття гу-
мору, мають спадкову природу, однак при цьому варто наголосити, що без тренування та постійної роботи 
індивіда з їх вдосконалення будь-які здібності вщухають та навіть зникають.  

Отже, ми бачимо, що найкращі результати у діяльності з’являються тоді, коли здібності взає-
модіють між собою. Так, вроджена здатність швидко запам’ятовувати, поєднана з інтелектуальною 
активністю та усвідомленим прагненням до пізнання, дають величезний обсяг знань. Однак ще цікаві-
ші результати та продукти діяльності обдарованої особистості з’являються тоді, коли співвідносяться 
загальні та спеціальні здібності. У випадку Е. Корнгольда йдеться про спеціальні музичні та математи-
чні здібності. Ми припускаємо, що саме математичні здібності стали запорукою розвитку особливого, 
індивідуального відчуття ритму, який був характерною ознакою вже ранніх творів Е. Корнгольда і вва-
жається однією з особливостей музичної мови композитора. 

Перед тим, як перейти до розгляду музичних здібностей Е. Корнгольда, зазначимо, які фактори 
впливають саме на розвиток музичних здібностей особистості. Радянський мистецтвознавець Л. Бочкарьов у 
своїй статті "Проблеми психології музичних здібностей (шляхи та перспективи дослідження)" наводить слова 
зарубіжної дослідниці К. Левандовської, яка стверджує, що розвиток музичних здібностей залежить від тих 
самих факторів, що і розвиток загальних здібностей: "генетичних особливостей, впливу середовища, рівня 
інтелекту" [1, 155]. А. Шумілін також виокремлює таку важливу умову для розвитку здібностей, як "постійна 
наявність проблемних ситуацій, необхідність вирішення оригінальних завдань" [9, 47], стверджуючи, що саме 
проблемна ситуація стає поштовхом для розвитку та самонавчання. Знаходячись під дією різних факторів 
протягом усього життя, особистість, часто інтуїтивно, скеровує свою діяльність в певному напрямку, розви-
ваючи ті чи інші здібності. Ю. Кочкаров зазначає: "Здібності можуть проявлятися і розвиватися іноді під дією 
навіть негативних факторів, коли наявні при цьому вольові та інші якості, що дозволяють в комплексі розви-
ватися здібностям особистості всупереч негативним факторам, які взагалі-то на більшість людей діють згуб-
но" [3, 92]. Також важливими умовами розвитку здібностей є діяльність, що викликана "власною 
пізнавальною потребою" [8, 36] та "задоволеність індивіда від цієї діяльності" [3, 58].  

Якщо говорити про спеціальні музичні здібності, то, слідом за Б. Тепловим, Л. Бочкарьов від-
значає наявність трьох основних складових у структурі музикальності, що має дуже високе значення в 
естетичному, моральному вихованні людини та розвитку її психологічної культури: "почуття ладу (пер-
цептивного компоненту музичного слуху), здатність довільно користуватися слуховими уявленнями, 
відображаючими звуковисотний рух (репродуктивний компонент музичного слуху) і музично-ритмічні 
відчуття" [1, 157-158].  
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Дослідивши праці радянських (Т. Артем’єва, М. Блінова, А. Муха, О. Нежинський, Б. Теплов та 
ін.) і зарубіжних (К. Сішор, Д. Гілфорд та Л. Холмстром) теоретиків, Л. Бочкарьов застерігає знову-таки 
від категоричного відмежування здібностей, наголошуючи на тому, що ці здібності, "являючись спеціа-
льними, необхідними для успішного оволодіння музичною діяльністю (на відміну від інших видів діяль-
ності), в той самий час є "загальними" щодо всіх видів діяльності, що потребують, окрім музикальності, 
спеціальних композиторських, виконавських (диригентські, інструментальні тощо) здібностей" [1, 164]. 
Ця теза демонструє шлях до розуміння природи та специфіки таланту Е. Корнгольда, що полягає у 
відносній легкості оволодіння такими видами діяльності, як виконавська, диригентська, композиторсь-
ка, діяльність аранжувальника та автора-новатора у створенні та методиці запису саундтреків.  

Якщо говорити про музичні здібності Е. Корнгольда, то вони були очевидні від початку. Роз-
глядаючи їх стосовно структури музикальності, наведеної вище, можна стверджувати, що гармонійне 
поєднання усіх її компонентів було властиве хлопцеві з раннього віку. Вроджене почуття ладу виявля-
лося у здатності Е. Корнгольда транспортувати будь-який музичний епізод у кожній тональності, а зго-
дом – у здатності імпровізувати; також здатність імпровізувати та створювати музику, втілюючи 
слухові уявлення у конкретних музичних знаках, стала можливою, завдяки наявності репродуктивного 
компоненту музичного слуху. Стосовно третьої складової, музично-ритмічних відчуттів, існує безліч 
цікавих згадок родичів Е. Корнгольда та колег, сутність яких зводиться до констатації факту вродженої 
здатності відображати та створювати складні ритмічні поєднання з раннього віку. 

Які ще питання варто піднімати, вивчаючи та діагностуючи творчі здібності особистості? Ра-
дянський дослідник В. Ротенберг наголошує на тому, що безпосереднє відношення до оцінки здібнос-
тей до художньої творчості має "дитяче сприйняття" митця, тобто "вміння бачити предмет як такий, 
відразу зі всіх боків, коли сприйняття ще не підпорядковано тим законам, котрі перетворюють цей 
предмет в об’єкт аналізу, в щось таке, що можна детально пояснити, але що вже не можливо схопити 
цілком" [6, 203]. І саме ті особистості, які не втрачають здатність до дитячого сприймання і, як резуль-
тат, до створення образного контексту, "виявляються науково і художньо обдарованими" [6, 203].  

Якщо говорити про Е. Корнгольда, то ця риса також була притаманна йому протягом усього 
життя. Вона поєднувалася із щирістю у відношенні з оточуючими, що іноді межувала із наївністю, від-
критістю, бажанням допомогти іншим, веселістю, почуттям гумору, про яке згадують сучасники та ко-
леги композитора. Ці риси характеру митця сприяли тому, що він з легкістю знаходив спільну мову з 
людьми та заводив нові знайомства, його будинок завжди був осередком зустрічей видатних митців: 
композиторів, акторів, диригентів, художників, режисерів та ін. І, звичайно, вони також вплинули на 
становлення музичної індивідуальності митця та його музичну мову, що відзначається глибокою емо-
ційністю, багатством та широтою образної сфери, які неможливі без здатності композитора сприймати 
предмети та явища у всій повноті та багатогранності. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що Е. Корнгольд був багатобічно розвинутою особистістю, чо-
му сприяла, по-перше, наявність загальних та спеціальних здібностей, що мали вроджену та набуту 
природу; по-друге, постійна активна діяльність митця у різних сферах, що забезпечила подальший 
розвиток існуючих здібностей та появу нових здібностей і навичок, які, в свою чергу, стали гарантією 
інтелектуального, професійного та особистісного розвитку і становлення митця. Ми прийшли до ви-
сновку, що наявність багатьох загальних та спеціальних здібностей, з одного боку, створює сприятливі 
умови для багатобічного розвитку особистості, а з іншого – усвідомлення своїх інтересів, тяжіння до 
самореалізації у декількох сферах, важка праця, відкритість до нових ідей та готовність ставити і ви-
рішувати нестандартні завдання, у свою чергу, сприяють розвиткові загальних та спеціальних (залеж-
но від сфери реалізації) здібностей особистості, піднімаючи її до рівня обдарованості і талановитості.  

Однак варто наголосити, що визначальним фактором завжди є не наявність багатьох здібнос-
тей, певні соціальні умови і сприятливе навколишнє середовище, а саме активність індивіда, зацікав-
лення певним видом діяльності та вміння і прагнення до тривалої, виснажливої праці. Саме про це 
пише В. Дранков: "наявність додаткових художніх здібностей ще не створює таланту" [2, 135]. 

Вивчаючи природу таланту Е. Корнгольда, ми розглянули важливе питання співіснування та 
співзалежності загальних та спеціальних здібностей, що мають безпосередній вплив на розвиток та 
становлення самого таланту. Ми привернули увагу до питання поєднання різних, або близьких за 
сферою діяльності здібностей у творчому процесі і продемонстрували на прикладі Е. Корнгольда про-
дуктивність і природність цього явища.  
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Ляшенко Л. Л. "Общие" и "специальные" способности Э. Корнгольда: в контексте проблемы о 

природе таланта 
В статье исследуются "общие" и "специальные" способности Э. Корнгольда в контексте проблемы при-

роды таланта; анализируется вопрос взаимовлияния и развития способностей в структуре таланта; вопросы 
единства разных или близких способностей в творческом процессе на примере Э. Корнгольда. 

Ключевые слова: "общие" и "специальные" способности, творческая личность, природа таланта, Э. Корнгольд. 
 
Liashenko L. "General" and "special" capabilities of E. Korngold: in the context of problem of nature of talent 
Erich Korngold is an austrian musician of first third of ХХ th century. From the 30th years his name closely relates with 

history of becoming of the Hollywood cinema, in particular, as one of authors of classic saundtrek. The works of such foreign 
theorists, as R. Hoffmann, N. Derny, B. Carroll, H. Pollmann, A. Stollberg, M. Feurstein-Prasser and other, and also the articles 
of T. Dixon, R. Kingston, D. Raksin, D. Thomas, A. Frey but other are devoted to personality of composer.  

To the phenomenon "talent", to nature of talent, gift, genius the works of many researchers of different 
generations of both foreign (I. Kant, G. Gegel, F. Galton, Ch. Lombrozo, Z. Freud, but other) and Russian (S. Rubinstein, 
B. Teplov, O. Zaporozhets, D. Bogoyavlenska but other) and Ukrainian (M. Goncharenko, O. Kulchicka, V. Molyako but 
other) are devoted, however to the nature of talent of E. Korngold it is not devoted the independent research. 

Today there are exist lots of sites with information about E. Korngold, works of the composer are sounding, and 
these facts testifies about the value of music of austrian artist. However any talent is formed by capabilities. To the 
question of research and analysis of capabilities in the context of nature of talent, as marked already, hundreds of the 
articles and works are devoted. The figure of E. Korngold offer the wide field for research of coexistence and 
development of capabilities, that is uttery important for development of modern culturological science and indicates on 
actuality of selected theme. 

Not staying too long on the question of classification of capabilities, we will mark only, that, right after soviet 
researchers (K. Marks, B. Teplov, S. Rubinstein but other), modern authors (O. Kulchicka, V. Molyako V. Chudnovskiy but 
other) distribute capabilities on "general" and "special".Separate interest in general and for our research in particular has a 
question, so to say, coexistence of different capabilities. Studying this question, we found confirmation of our thesis. 

Thus, V. Drankov insists, that at diagnostic of talent, researchers were not limited by the appraisal of 
possibilities only of the "special" capabilities, but also took into account a level and potential of "general" capabilities. 
Lighting up the mechanism of interaction of capabilities in the structure of talent, a researcher asserts that just 
"multilateral development of talent in a few types of art creates the most auspicious conditions for creation of his creative 
possibilities" [2, с. 139]. And as a result of development of additional capabilities both, "general" and "special" capabilities 
acquire many-sided creative signs.  
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Going back to the figure of E. Korngold, we will make attempt classify his capabilities. To "general" we will take 
high hard-workiness, emotionality; high intellectual activity and aspiring to cognition, excellent memory and enormous 
size of knowledges; firmness of interests and their breadth; flexibility, criticism and productivity of thought; independence 
in raising of tasks; sense of humour. Not staying too long thoroughly on consideration of factors of forming of capabilities, 
we will mark only, that some of the denoted capabilities, have the inherited nature, however here it costs to mark that 
without training and permanent work of individual on self-perfection any capabilities calm down. So, we see that the best 
results in activity appear, when capabilities co-operate with each other, especially when "general" and "special" 
capabilities are correlated. In the case of E. Korngold the question is about the "special" musical and mathematical 
capabilities. We assume that exactly mathematical capabilities became the mortgage of development of the special, 
individual feeling of rhythm which was a characteristic sign already in early works of E. Korngold. If to talk about the 
"special" musical capabilities, we will bring words over L. Bochkarev, which notices: "appearing the "special", necessary 
for a successful capture of musical activity <…>, in that time those capabilities are "general" in relation to all types of 
activity, which require, except for musicalness, special composer's, performer’s (conductor, instrumental and other) 
capabilities" [1, с. 164].  

This thesis demonstrates a way to understanding of nature and specific of talent of E. Korngold, that consists in 
comparative lightness of capture by different kinds of musical activity. Thus, on the example of austrian composer we 
see, that direction of activity of the gifted personality in a few directions from early age and a presence of basic traits of 
character, intellect and emotionality, are the mortgage of creative successes. 

Key words: "general" and "special" capabilities, creative personality, nature of talent, E. Korngold.  
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РЕКЛАМА ЯК ТРАНСКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН:  

УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ 
 
У статті аналізуються праці сучасних зарубіжних та вітчизняних теоретиків, присвячені 

проблемі реклами. Реклама розглядається як транскультурний феномен, розкриваються особли-
вості вітчизняної реклами, доводиться важливість значення реклами в сучасній культурі. 

Ключові слова: реклама, транскультурний феномен, реклама в Україні. 
 
Розвиток країни визначається за багатьма ознаками, зокрема територіальним положенням, 

розміром накопиченого капіталу, але одне з перших місць посідає якість комунікацій. Форми і види ко-
мунікацій є різноманітними: конференції, виставки, презентації, інтерв’ю, переговори, суперечки та ін., 
серед яких, безумовно, знаходиться реклама. Ми спробуємо теоретично узагальнити існуючий досвід 
українських науковців та практиків щодо проблем вітчизняної реклами.  

Взагалі реклама як така – це багатоплановий соціокультурний феномен, що впливає на всі 
сфери людської життєдіяльності, а тому його вивчення дозволяє значно розширити уявлення про ті чи 
інші особливості суспільства, в рамках яких реклама існує і функціонує, адже реклама впроваджує 
стереотипи мислення і поведінки, формує нові матеріальні потреби і ціннісні установки, створюючи 
певну символічну реальність. Реклама – транскультурний феномен й у транскультурному просторі 
успішно функціонує.  

Термін "транскультурний" (від англ. transcultural art – надкультурне мистецтво) вперше викори-
стовується в англомовній літературі кубинським антропологом Ф. Ортісом у 1947 р., щоб описати фе-
номен злиття мистецтв різних країн. Транскультурність показує не перехід однієї культури в іншу або 
підпорядкування слабших сильнішим (наприклад, іспанська колонізація корінних народів Куби), а в 
першу чергу – на унікальності і автентичності кожної з культур. Йдеться про збагачення світової куль-
тури новими досягненнями та технологіями. На загальному рівні звертається увага на міжрасові шлю-
би, національні та етнічні організації в інших країнах [2, 306].  

Безумовно, одним із найвпливовіших транскультурних проявів є реклама, адже саме в рекламі 
можна побачити відбиття "інтегральної свідомості", цілісність складових (наукових, художніх, політич-
них та ін.), які співіснують разом, між ними виникає діалог. Реклама використовує будь-які образотвор-
чі засоби та художні прийоми, які стають зрозумілими для всього людства.  

Як явище культури реклама стала предметом наукового дослідження лише у XX ст. Як сфера, якою 
цікавилися переважно суспільно-економічні науки, вона тлумачилася як найважливіший елемент виробницт-
ва і споживання. Існуючі наукові дослідження реклами спрямовані насамперед на розкриття механізмів впли-
ву рекламних повідомлень на адресата задля маніпулювання суспільною думкою: Л. Бернетт (чиказька 
школа), Дж. Геллап (система досліджень суспільної думки), А. Ласкер (політична реклама), Д. Огілві (поняття 
"огілвізм"), О. Феофанов (російська школа). Дослідники рекламної справи намагалися розкрити особливості 
ринкових цілей маркетингу, що було широко представлено в працях К. Бове і У. Аренс, Ф. Котлера, а згодом і 
у працях російських та українських теоретиків Л. Васильєвої, Ф. Панкратова, В. Учонової.  

                                                 
© Матвійчук Б. С., 2013  

Культурологія   



Вісник НАКККіМ  4’2013 

 107

Різні аспекти реклами як складного гуманітарного феномена сучасності достатньо широко ви-
вчаються останніми роками. Уому числі завдяки публікаціям українських авторів активно висвітлено 
філософські, естетико-мистецтвознавчі та культурологічні аспекти реклами. В означеному контексті 
виокремимо праці О. Оленіної, О. Проценко (Україна), Р. Сапенько (Польща).  

Ми зосередимо увагу на досвіді вивчення саме національних особливостей реклами. Історія 
реклами від її зародження і до початку ХХ ст. описується в праці В. Учонової і Н. Старих "Історія рек-
лами", де особливе значення надається становленню реклами в Росії. Теоретики звертають увагу на 
первісні вираження реклами "від глашатаїв і до неону". В праці К. Бове і У. Аренс "Сучасна реклама" 
аналізується історія створення такого всесвітньо відомого бренду, як "Кока-Кола". Беручи за основу 
цей напій, автори досліджують історію становлення реклами в ХХ ст., показуючи національні особли-
вості саме американської реклами.  

Науковці В. Бугрим та Т. Компанець виділяють найважливіші аспекти національної реклами, 
намагаються встановити правила рекламування, визначити ставлення споживача до реклами, виок-
ремити її місцеві особливості. У працях "Ментальність і реклама" та "Український споживач і реклама" 
вони намагаються виокремити особливості української реклами, надати їй визначення, посилаючись 
на офіційні джерела. Відповідно до законодавства України "реклама" – це інформація про особу чи 
товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтри-
мати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [4].  

У теоретичних дослідженнях, зокрема відомого американського соціолога К. Бове, котрий ви-
значає рекламу як "комерційний прояв, що пропагує товари, послуги або ідеї, за які фірми чекають 
отримання прибутку" [2, 12], виділено чотири типи реклами за географічною ознакою: іноземна, зага-
льнонаціональна, регіональна та місцева. Значним явищем в якості об’єкта дослідження є "іноземна 
реклама", тобто реклама, націлена на ринки інших країн [2, 15]. Реклама, яка спрямована на спожива-
чів в декількох регіонах країни, називається "загальнонаціональною рекламою", а організації, які її фі-
нансують – загальнонаціональними рекламодавцями. Більшість реклами, котра транслюється на 
каналах великих телекомпаній, – це "загальнонаціональна реклама", що надає можливість реалізува-
ти багато товарів в одному районі або регіоні країни. Наприклад, авіакомпанія, котра діє в одному з 
регіонів країни, може придбати місце в регіональному виданні або придбати час на телебаченні з 
трансляцією на певний регіон, а не на всю країну. Рекламодавці – універмаги, автомобільні дилери і 
ресторани – використовують місцеву рекламу, оскільки їх клієнтура зосереджена в одному місті або 
торговій зоні.  

Можна виділити певні характеристики, які відображають специфіку сучасної реклами загалом і 
завдяки яким збільшується ефективність комунікації. Це такі, як: порядок і авторитаризм, держаний 
"брендинг", знаменитості в рекламі. Брендинг (branding) – це розробка і здійснення комплексу заходів, 
які сприяють ідентифікації бренду, виділення бренду з низки аналогічних конкуруючих продуктів, ство-
рення довгострокової переваги споживачів до бренду [3, 25]. Саме так званий "державний брендинг" 
визначає, який рекламний образ буде актуальний, задає тенденції сучасної реклами. Завдяки опиту-
ванню населення робиться медіа-план на наступний рік, встановлюється, яка реклама була ефектив-
ною і найбільше принесла прибутку.  

Теоретично можна пояснити різницю підходів створення і просування реклами більш високою 
конкуренцією в Європі та США, де тільки відомі бренди можуть донести прямі повідомлення і розпові-
сти певну історію. Можна сказати, що за останні десятиліття культурні зв’язки між США і світом ніколи 
не носили відстороненого характеру. США були і залишаються схильними до інтелектуального і худо-
жнього впливу, що походить із інших країн, в тій само мірі, як і сама країна формувала і продовжує 
формувати індустрію реклами. Американська культура часто була занадто нав’язлива, проте вона ні-
коли не відсторонювалась від іноземного впливу, в своїх різних проявах перетворюючи те, що отри-
мувала від інших, в культуру, яка володіла емоційною, а іноді і художньою силою. Таким прикладом 
може слугувати і рекламна творчість. США в наш час є головним осередком міжнародного креативу, 
де знаходяться штаб-квартири найбільших світових холдингів Omnicom и Interpublic із центральними 
офісами в Нью-Йорку. Тому так званий "американський креатив" є міжнародним, його важко чітко оха-
рактеризувати. На підтвердження цього можна навести приклад рекламних компаній таких всесвітніх 
брендів, як "Levi's", "Kodak", "Benetton", "Coca-cola", які успішно реалізують принцип: "одне зображен-
ня, один звук, одна система збуту" для всього світу. Проте варто згадати і про суто американський 
сюжет в рекламі, яким є втілення образу ковбоя в рекламі цигарок "Marlboro". 

В Україні споживач особливо звертає увагу на власні уподобання, йому важко щось нав’язати 
або примусити до споживання того чи іншого продукту. В Україні значно менше прямої реклами, і в 
наш час вона взагалі не користується попитом. Замовник реклами бажає показати свій продукт або 
самого себе через образний ролик, з цікавим сюжетом і з яскравим емоційним зображенням. Це має 
бути історія певної особистості або групи людей, під час перегляду або прослуховування якої спожи-
вач ставить себе на місце героя, переживає його життя. Наприклад, дедалі частіші починають корис-
туватися попитами програми, в яких людина може відчути себе зіркою і показати свій матеріальний 
достаток. В таких передачах, як "Check Room", "Богиня шопінгу", "Ікона стилю" головна героїня відчу-
ває себе зіркою, хизуючись своїм вбранням, прикрасами, аксесуарами. Сама назва виділяє її серед 
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інших, підносячи до рівня "богині" або "ікони". Навіть в процесі зйомки героїні приділяється максима-
льно уваги, з нею радяться, як краще відзняти матеріал, в процесі монтажу сюжет завжди затверджу-
ється. Зазвичай героїня такої програми ніколи не зізнається в тому, що вона сама є замовником, а 
розповідає про свій "надзвичайний талант" і вроду, за які обрали саме її.  

Протилежним, але не менш актуальним, сюжетом в вітчизняній рекламі є зображення україн-
ської сім’ї, зазвичай з урахуванням всіх поколінь. Це пояснюється тим, що в українських сім’ях часто 
постає проблема спільного проживання під так званим "одним дахом". Батьки продовжують брати ак-
тивну участь у житті вже дорослих дітей. Відбувається постійне обговорення всього, що трапляється в 
їхньому житті. В США або ж в Європі молодь, навпаки, прагне жити окремо, починаючи із студентських 
років. Отже, найчастіше цей образ використовують медичні засоби, наприклад, реклама "Мезиму" (за-
сіб для поліпшення травлення), "Доктор Мом" (засіб від кашлю), "Хондроксид" (від болю в суглобах).  

Загальнолюдські цінності, модель поведінки є прикладом для наслідування головного героя 
української реклами. Основним постає благополуччя сім’ї, стрімка кар’єра, здоровий спосіб життя, орі-
єнтир на "світле майбутнє". Така модель "простого щастя" охоплює будь-яку групу товарів. Особливо 
часто вживаним даний образ стає після проведення європейських подій в Україні – пісенний конкурс 
"Євробачення" або футбольних матчів – "Євро-2012". Під час підготовки, за яких відбувається зовніш-
ня європеїзація українських міст і сіл, з’являються англомовні оголошення та вивіски в громадському 
транспорті, в місцях розваг і відпочинку.  

Проте є і певні парадокси, адже найчастіше даний образ можна побачити в рекламі слабоалко-
гольних напоїв, наприклад, пива. Навіть в газеті "Українська правда" була опублікована стаття із звер-
ненням депутатів Київської міської ради до президента з проханням заборонити розповсюдження 
реклами пива на телебаченні, радіо та друкованих ЗМІ під час спонсорства спортивних та культурних 
подій. На їх думку, Україна рухається у напрямку європейського розвитку держави, а реклама пива під 
час проведення футбольних та інших спортивних та культурних заходів – це крок до занепаду нашої 
держави.  

Щодо патріотизму, то в українській рекламі він не дуже розповсюджений, виникає проблема 
міри. Часто вживаними є кадри сільських пейзажів, народних обрядів та костюмів, образів видатних 
українців в світі. Особливо популярними є образи українських "зірок", наприклад, співачка Ані Лорак в 
рекламі шоколаду "Корона" постала перед глядачем як запальна танцівниця, також вона брала участь 
в рекламі косметики, обігрівачів UFO і навіть, ставши мамою, в рекламі підгузок. Відомий на весь світ 
український футболіст Андрій Шевченко, перебуваючи на піку своєї популярності, став обличчям рек-
лами пива "Оболонь", за що отримав значний гонорар. Також користуються попитом рекламні сюжети 
з образом Вєрки Сердючки (реклама насіння "Сємки"), телеведучої Марії Єфросиніної (реклами міне-
ральної води "Моршинська"), співачки Віри Брежнєвої (реклама дезодоранту "Rexona") – і це далеко 
не повний список таких прикладів. Цікавим є той факт, що українські брати-боксери Віталій та Воло-
димир Кличко перетворилися на звичайних огрядних німців заради реклами фітнес-центру. Можна 
зробити висновок, що образ українських спортсменів стає зрозуміли і прийнятним в Німеччині, їх 
сприймають як рідних жителів.  

Проте, знову ж таки, це все ті асоціації, які виникають при згадуванні України іноземцями. Сьо-
годні українська реклама не має власної стратегії розвитку, користуючись іноземними технологіями.  

Сучасна реклама розвивається з урахування попередніх історичних надбань. Так, В. Учонова 
наголошує на тому, що "основоположним фактором формування і розвитку реклами і її жанрів є фоль-
клор" [8, 67]. Він характеризується використанням народних мотивів у оформленні масової комунікації, 
починаючи від героїв народних казок, завершуючи стилізованим підбором шрифтів, запозиченням цитат 
із народних пісень тощо. Загалом використовується для підкреслення всього національного. Поєднуючи 
деякі традиційні методи, які збереглися з минулого, сучасні копірайтери активно використовують націо-
нальні мотиви в рекламних повідомленнях. Так, в російській рекламі під час показу урбаністичного зо-
браження можна часто почути частушки, в українській – народні прислів’я і приказки.  

Величезною проблемою української реклами є проблема мови. За Законом України про рекламу 
в рекламі можна використовувати лише українську мову, загальнонаціональні рекламодавці мають го-
ворити лише українською. Щоб уникнути проблем із нерозумінням, бренди прагнуть використовувати 
слова, які є схожими за своїм звучанням як в українській, так і в російській мовах. В цьому випадку вини-
кає низка проблем, бо зазвичай автори рекламних роликів просто звертаються до калькування – росій-
ські слова пишуться українськими літерами. Також розповсюдженим в українській рекламі є поєднання 
слів двох мов в одній назві, що призводить до суржику, наприклад, молоко "Буренка", "Свадебний са-
лон", "Продукти 24 часа".  

Кожна рекламна фірма чи компанія прагне мати своїх "творців реклами". В ХХ ст. в рекламну 
практику входить поняття "копірайтер" – це професійний творець рекламних текстів [3, 267]. Реклама 
стала не тільки інформувати, а й захоплено розповідати. Своєю майстерністю текст захоплює, прико-
вує увагу до інформації. Над підготовкою текстів повідомлень по радіо та телебаченню працюють ве-
ликі колективи, до складу яких входять професіонали – графіки, радіо, телебачення та кінопрацівники, 
що спеціалізуються на рекламі. В цій ситуацію не останню роль починають відігравати візуальні обра-
зи, їх вдалий підпір робить рекламу сильнішою. Гарним ходом вирішення проблеми ментальності по-
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стає знаходження синтезу через особистість, образ якої є близьким для всього світу. Наприклад, об-
раз матері, яка втілює любов, самопожертву, захист і піклування. Часто мати є центром рекламного 
сюжету, об’єднуючи навколо себе всіх близьких і рідних, даючи поради і вирішуючи всі конфлікти. Зо-
браження образу матері є в рекламі приправи для бульйону "Маггі" (вислів: "Золота в нас мама!"), цу-
керок фірми "Nestle" (пісня про маму).  

Основна мета сьогоднішньої української реклами полягає в формуванні і розвитку стилю життя 
людини, орієнтованої на досягнення певного рівня якості життя, сприяння впровадженню інновацій, 
збереження і розвиток власної культури, до якої належить дана людина. Реклама визначає ідентич-
ність людини, водночас вона створює умови для міжкультурних обмінів. 

На нашу думку, проблема національної вітчизняної реклами потребує більш детальнішого до-
слідження та напрацювань щодо закономірностей і можливих підходів та моделей застосування її в 
дійсності, особливо в дійсності українського суспільства. Наше суспільство потребує формування та 
накопичення не лише комерційних видів капіталу, а й національного капіталу, який є якісним критерієм 
українського соціуму як носія культурної реальності, яку, на наше переконання, повинна формувати та 
наповнювати і реклама.  

В Україні найбільш яскравим щорічним заходом, який організують Всеукраїнська рекламна ко-
аліція та Громадська Рада з реклами, є Київський міжнародний фестиваль реклами, що регулярно 
проводиться протягом останніх трьох днів травня. Це відкритий захід, загалом він є одним із основних 
методів популяризації реклами в Україні. 

Можна пишатися тим, що українське відділення всесвітньо відомого рекламного агентства 
"Ogilvy & Mather" отримало золоту винагороду на європейському конкурсі Epica Awards 2010 за роботи 
"Панк по-німецьки" і "Хаос по-німецьки" для банку "Форум". Як повідомляє російський рекламний сайт 
ADME.ru, в Парижі журі конкурсу, до складу якого входять редактори європейських видань про рекла-
му, переглянуло більше ніж три тисячі робіт і тільки потім визначило переможців.  

Ogilvy & Mather Ukraine розташовується на 30-у місці серед креативних агентств мережі, яка 
налічує близько 485 офісів по всьому світі, вона опинилась в числі найкращих агентств Ogilvy. Цікавим 
є той факт, що відомі роботи Ogilvy Ukraine для Банка Форум – ролики "Сюрприз" і "Пристрасть" – та 
принт "Хаос" були включені в збірку The best of Ogilvy. Вибір був зроблений на основі участі в таких 
авторитетних міжнародних фестивалях, як International Advertising Award, One Show, Clios, D&AD і 
Міжнародний фестиваль реклами "Канські леви".  

Впродовж ХХІ ст. український рекламний ринок зростає найшвидшими темпами у Європі. Одна з 
основних причин такого значного розвитку – наявність невикористаних ресурсів даної галузі в Україні. Пи-
таннями розвитку рекламної справи в Україні займаються такі громадські організації: Спілка рекламістів 
України, Національна спілка журналістів України, Всеукраїнська рекламна асоціація, Українська асоціація 
маркетингу. У 1995 р. Спілка рекламістів України разом з іншими творчими спілками України організувала 
Українське відділення всесвітньої асоціації рекламістів (УАА), Асоціацію зв’язків з громадськістю (PR). 

Говорити про сучасну національну культуру, не звернувшись до головного засобу формування 
суспільної свідомості – реклами, неможливо. Культура і реклама пов’язані між собою тісним зв’язком. 
При всій відмінності вони володіють загальними ідеологічними функціями і активно використовують 
підтримку одна одної. Звичайно, феномен реклами є занадто складним і має багато аспектів, 
пов’язаних із економікою, торгівлею, формуванням попиту і пропозиції, інтересів покупців. Проте не 
буде перебільшенням сказати, що сучасна вітчизняна культура у тому вигляді, в якому вона існує сьо-
годні, була б неможлива без реклами – і навпаки. 

Завдяки розвитку та розповсюдженню якісної реклами як прояву транскультурного феномена в 
сучасному суспільстві з’являється більше інформації про країни, їх звичаї та традиції, виникають 
транснаціональні слова та вислови, які є зрозумілими для всіх. Адже саме реклама постає як щоденна 
культурна універсалія, яку використовують у всьому світі.  
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Матвийчук Б. С. Реклама как транскультурный феномен: украинский опыт обработки проблемы 
В статье анализируется работы современных зарубежных и отечественных теоретиков, касающиеся 

проблемы рекламы. Реклама рассматривается как транскультурный феномен, раскрываются особенности отече-
ственной рекламы, доказывается важность значения рекламы в современной культуре. 

Ключевые слова: реклама, транскультурный феномен, реклама на Украине.  
 
Matviichuk B. Advertising as a transcultural phenomenon: Ukrainian processing experience problems 
In the article author analyzes the problem of advertisement in the works of contemporary foreigner and native 

theoretic. Advertisement considered as transcultural phenomena, revealed features of native advertisement, proved the 
value of advertisement in the contemporary culture.  

In general advertising is the social and cultural phenomena that influenced on the different aspects of our daily 
life. Analysis of the advertising helps us to know more about society. Advertising creates stereotypes of thinking and 
behavior, formulates new material values and makes symbolic reality. Thus, advertising is the transcultural phenomena 
and it exists in the transcultural forms.  

Transcultural term became from the development of such direction as transcultural art. At first time it was used 
by famous Cuban anthropologist F. Ortis in 1947, for the description of the different arts, from the different countries. It 
shows not only transition one culture in to another or subordination of the weaker to stronger, but it stressed on each 
unique and authenticity. In this article we want to show enrichment of the world culture by new achievement and 
technology.  

Certainly, advertising is the mainstream of the transcultural phenomenon, because in it we can see expression 
of "integral consciousness" and integrity of scientific, artistic, political components that coexisting. Advertising used all of 
the visual art tools and techniques, that humanity understand.  

As phenomenon of culture advertising became the subject of scientific research in the XX century. As the 
sphere that mainly interested social and economic sciences, it interpreted as an important element of production and 
consumption. Existing research advertising aimed primarily at opening mechanisms of advertising messages on the 
recipient to manipulate public opinion: L. Burnett (Chicago School), G. Gallup (system of public opinion surveys), A. 
Lasker (political advertising), D. Ogilvy (concept of "ogilvizm"), O. Feofanov (Russian school). Researchers of the 
advertising tried to open marketing features, for example, K. Bove, U. Arens, F. Kotler, than in the works of Russian and 
Ukrainian theorists L. Vasilyeva, F. Pankratov, V. Uchonova. 

Various aspects of advertising as a complex humanitarian phenomenon of modernity recently started to study, 
including publication of Ukrainian authors in the philosophical, aesthetic and cultural aspects of art and advertising. For 
example: O. Olenina, O. Procenko (Ukraine), R. Sapenko (Poland). 

In the work we stressed on national features of advertising. History of advertising from its beginning and to the 
early XX century described in the work of V. Uchonova and N. Staryh "History of Advertising". Main aim of this work is to 
show development of advertising in Russia. In the work of K. Bove and U. Arens "Contemporary advertising" analyzed 
history of such famous brand as "Coca Cola" . On the example of this drink author explore general history of American 
advertising in XX century.  

The main aim of today’s Ukrainian advertising is a formulation and development of national lifestyle, new image 
of successful citizen and saving own culture traditions. Advertising determines human identity and creates conditions for 
transcultural changes. In our opinion, problem of national advertising have to be more research. Our society needs the 
formation and accumulation not only of commercial types of capital, but first of all formation of national capital as the 
cultural reality. 

In Ukraine the most popular annual event that organized Ukrainian Advertising Coalition and Public Advertising 
Council is the Kyiv International Advertising Festival. This event is opened for everybody and is one of the methods of 
popularization advertising in Ukraine. During the XXI century Ukrainian advertising market is the fastest growing in Europe. 
One of the main reasons for this significant development is the existence of unused resources in the industry in Ukraine.  

Of course, the phenomenon of advertising is too complicated and has many aspects related to the economy, 
trade, demand and supply, the interests of buyers. However, it is no exaggeration to say that the modern national culture 
in the form in which it exists today would have been impossible without advertising, and vice versa. 

Due to the development of high-quality advertising, as an expression of transcultural phenomenon in modern 
society claimed more information about the countries, their customs and traditions, there are transnational words and 
phrases that are clear to all. After all, advertising is presented as daily cultural universals, which is used worldwide. 

Key words: advertisement, transcultural phenomena, advertisement in the Ukraine 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ В РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ  
СВЯТКОВОЇ КУЛЬТУРИ МИКОЛАЄВА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
У статті автор аналізує творчо-мистецьку та культурно-просвітню діяльність Миколаїв-

ської громадської бібліотеки в межах дослідження особливостей розвитку міської святкової куль-
тури Миколаєва початку ХХ ст. Акцентує увагу на проведенні громадською бібліотекою публічних 
лекцій як засобу популяризації наукових знань; народних читань, музичних ранків та симфонічних 
музичних ранків з метою популяризації серед малокультурного прошарку населення Миколаєва 
творів видатних митців вітчизняної та зарубіжної літературної, музичної класики.  

Ключові слова: свято, святкова культура, бібліотека, народне читання, музичний ранок, 
симфонічний музичний ранок  

 
Традиційно межі соціально-історичних циклів фіксуються святковими датами, адже свято є ті-

єю шкалою розподілу часу, що відзначено знаком особливої соціальної поведінки. Роль свята в куль-
турі традиційно розглядається в контексті соціально-громадського життя колективу, а його основні 
функції співпадають з загальними функціями культури – інтеграцією колективу й індивіду, передачею й 
збереженню інформації, формуванням картини світу тощо. Святкова культура є могутнім засобом іде-
ологічного впливу на населення, вирішує виховну, рекреаційну, гедоністичну, дидактичну функцію як в 
житті держави, так і в житті окремої людини. Засобами святкової культури формуються естетичні сма-
ки, духовний потенціал населення, виховується почуття патріотизму та любові до рідного краю. 

Феномен святкової культури України останнім часом активно почали вивчати історики, культу-
рологи, філософи, соціологи тощо. Святкова культура України стала об’єктом дослідження таких нау-
ковців, як А. Курочкіна, Н. Гогохія, Т. Гаєвської, С. Бесклубенко, О. Лиманської, О. Панькової та ін. 

Історія Миколаївщини початку ХХ ст. перебуває у центрі уваги багатьох істориків та дослідників. 
Так, заслуговують уваги монографії миколаївських істориків Ю. Гузенко, Л. Левченко, В. Щукіна, М. Шитю-
ка; дисертаційні дослідження О. Караульної, С. Кирієнко, Т. Березовської, Н. Крижанівської, І. Міронової та 
ін. Автори цих наукових праць у контексті дослідження згадують лише окремі заходи, певні концерти, вечо-
ри відпочинку, народні гуляння. Тема історії міської святкової культури Миколаївщини на сьогодні зовсім не 
вивчена і потребує детального ґрунтовного дослідження, що і зумовило її актуальність. 

Об’єктом статті є святкова культура Миколаївщини, а предметом творчо-мистецька та культу-
рно-освітня діяльність Миколаївської громадської бібліотеки в контексті розвитку міської святкової 
культури Миколаєва початку ХХ ст.  

Основна мета даної статті розкрити роль Миколаївської громадської бібліотеки в контексті 
розвитку міської святкової культури Миколаївщини початку ХХ ст.  

Кожна культурна епоха вбачала в святі велику потужну силу впливу на населення. Початок ХХ ст. 
в історії української культури характеризується рухом за національне відродження, формування націо-
нальної свідомості, національної культури, ліквідації малограмотності та неосвіченості серед неприві-
лейованого населення.  

У святковій культурі Миколаєва початку ХХ ст. помітну роль відігравали так звані громади, бла-
годійницькі організації, які передусім мали на меті вести серед малограмотного, непривілейованого 
прошарку миколаївського населення культурницьку, освітню та виховну роботу, домагаючись підне-
сення самосвідомості та формування інтелігентності. 

Так, серед розмаїття громадських та благодійницьких товариств значну роль у розвитку куль-
тури Миколаївщини досліджуваного періоду відігравала Миколаївська громадська бібліотека.  

Діяльність бібліотеки, згідно зі Статутом, затвердженим 29 жовтня 1881 р., була спрямована на 
"...доставления жителям г. Николаева и его окрестностей возможно большого облегчения в деле са-
мообразования" [8, 2]. Окрім популяризації книги, з метою формування естетичних смаків, задоволен-
ня культурницьких інтересів, формування моральності та духовності, ознайомлення з творчістю 
видатних митців, розширення кругозору робітничого населення Миколаєва працівники бібліотеки вла-
штовували народні читання, публічні лекції, музичні ранки, вистави, концерти тощо.  

Окрім культурницької функції, всі ці заходи приносили бібліотеці невеликий прибуток. З приво-
ду цього в розділі 2.2. Статуту "Средства библиотеки" зазначається, що кошти на утримання бібліоте-
ки мають надходити, окрім добровільних внесків та внесків читачів, від зборів, проведених на користь 
бібліотеки різних "общественных удовольствий": публічних читань, вистав, концертів, народних гулянь 
тощо [8, 6]. Так, з цією метою у 1900 р. Миколаївська громадська бібліотека отримала дозвіл на орга-
нізацію публічних лекцій. 9 січня 1901 р. в залі бібліотеки відбулася перша публічна лекція, присвяче-
на курсу анатомії та фізіології. Лекції читалися з 10 предметів: гігієни, біології, математики, бухгалтерії, 
зоології тощо. Лекції охоче слухали робітники промислових підприємств міста та службовці [9, 21].  
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Прагнучи поставити лекційну справу на належну висоту й бажаючи залучити у Миколаїв кращі ле-
кційні сили, дирекція бібліотеки ввійшла в листування з різними лекційними організаціями, такими як: Мос-
ковське лекційне бюро, Харківське бюро, Одеське товариство "Уранія" тощо [1, 35]. Так, 1909 р., згідно з 
рекомендаціями Московського лекційного бюро перед миколаївцями прочитали лекції В.А. Поссе та 
Л.С. Козловський. Останній прочитав в місті три лекції, присвячені життю й творчості Л.М. Толстого [1, 34]. 
Жвавість викладення матеріалу, гаряча відвертість, переконливість тону – все це створило величезний 
успіх лектору і, звертаючи на це увагу, за проханням дирекції бібліотеки він згодився прочитати четверту 
лекцію на тему: "Вырождения и возрождения", яка привабила публіку й стала істинним тріумфом талано-
витого публіциста, що перетворив свої лекції у "натхненне слово проповідника" [1, 34]. 

Перед миколаївською публікою цього ж року, за запрошенням дирекції бібліотеки, з лекціями, 
виступали М.А. Морозов – "В пошуках філософського каменю", Е.М. Щепкін – "Задачі філософії істо-
рії", А.І. Шабський – "Про повітроплавання" [1, 36].  

Взагалі за 1909 р. в Миколаєві громадською бібліотекою було організовано та проведено 12 
публічних лекцій, тематика яких була дуже велика. Лектори піднімали літературознавчі питання, роз-
кривали діяльність видатних літераторів, обговорювали проблеми філософії, торкалися технічних пи-
тань тощо [1, 11-12].  

У 1910 р. вдалося організувати та провести лише одну лекцію за темою: "Про повітроплаван-
ня", яку прочитав 14 січня А.І. Шабський. Цього ж року дирекція вела переговори з Московським лек-
ційним бюро про співпрацю та запрошувала лекторів М. Морозова й В. Поссе. Але, зважаючи на 
список запропонованих дирекцією бібліотеки лекцій, Московське бюро змогло задовольнити лише од-
ну, яку прочитав би Потьомкін. Та й вона не відбулася через те, що її проведення припадало на різд-
вяні канікули, що не влаштовувало лектора. Також причиною відмови Московського лекційного бюро 
стала віддаленість Миколаєва від Москви, лектори неохоче сприймали запрошення до Миколаєва, а 
особливо на одну лекцію. 

У 1911 р. бібліотеці вдалося провести за допомогою того ж бюро виступи лекторів І.П. Кулжин-
ського й В.А. Поссе: 26 лютого І.П. Кулжинський – "Націоналізм перед обличчям сучасної свідомості"; 
27 лютого І.П. Кулжинський – "Про свободу совісті"; 13 березня В.А. Поссе – "Російське життя в това-
рах А.П. Чехова"; 14 березня В.А. Поссе – "Воля до влади й воля до творчості у вченнях Штирнера й 
Ніцше"; 15 березня В.А. Поссе – "Шлюб, сім’я й школа"; 5 квітня В.П. Потьомкін – "Підпілля Достоєвського"; 
31 серпня Ф.І. Родичев – "Визволення селян" (Реформа 19-го лютого 1861 р.); 7 вересня Ю.І. Айхенвальд – 
"Толстой як художник"; 5 грудня Н. Мирович – "Новітні фази жіночого руху на Заході й у Росії" [4, 7]. 

Взагалі результати діяльності Лекційної комісії з організації лекцій далеко не відповідали тій 
роботі, яка була зроблена в цьому напрямку. Самі несподівані обставини іноді були на заваді для 
проведення тієї чи іншої лекції, вже зовсім майже наладженої. За причинами найрізноманітнішого ха-
рактеру приходилось відмовлятися від деяких лекторів. Перш за все слід звернути увагу на ті трудно-
щі, які відбувалися під час пошуку відповідного приміщення для проведення лекцій, адже бібліотека не 
мала такої розкоші. Єдиним залом, що відповідав вимогам організації та проведення лекцій – це зала 
Міського зібрання. Але, на жаль, вона не завжди була вільна, адже там постійно проводилися благо-
дійні вечори, концерти та інші різноманітні заходи. В результаті цього аудиторією слугували ще при-
міщення музичного училища та електрокінотеатр "Ермітаж".  

Також заради скорочення видатків з влаштування лекцій Лекційний комітет бібліотеки намага-
вся домовитися з іншими бібліотеками для спільного запрошення лекторів. Були зроблені пропозиції 
домовитися про співпрацю з Уманською й Єлисаветградською бібліотеками, але спроби в цьому на-
прямку не були успішними [5, 24].  

Новим кроком у культурному житті Миколаєва початку ХХ ст. та діяльності бібліотеки стали 
Народні читання. Організація цих заходів несла в собі рекреаційну, розважальну, гедоністичну, пізна-
вальну, виховну функції. Проводячи з року в рік свої лекції, Бібліотека мала на увазі центральне насе-
лення міста, з відомими "більш менш значними розумовими інтересами" [1, 1]. У 1909 р. дирекція 
бібліотеки задалась метою "внести світло й в малокультурне середовище" слобідки, надати їй можливість 
за мізерну платню отримати "здорову духовну їжу", іншими словами – організувати Народні читання. 

Поштовхом для організації народних читань стала анкета, яку дирекція бібліотеки на початку 
1909 р. провела серед користувачів відділення бібліотеки. В цій анкеті акцентувалась увага на необ-
хідність організувати на Військовому ринку загальнодоступних лекцій, щоб прищепити у жителів сло-
бідки любов до книги. Ця пропозиція була сприйнята дирекцією бібліотеки позитивно. Було одразу 
вирішено взятися за влаштування народних читань й перше читання присвятити до Дня п’ятої річниці 
смерті А.П. Чехова [1, 40].  

Так, 8 серпня 1909 р. громадська бібліотека проводить перше народне читання" [1, 40]. Читцем ви-
ступив І. Б. Мандельштам й одразу завоював симпатію серед аудиторії. Особливе враження було від чи-
тань оповідань Чехова "В овраге" та гумористичних оповідань "Хирургия", "Хамелеон", "Налим" [1, 41].  

Підбадьорена успіхом перших народних читань, дирекція бібліотеки вирішила влаштувати у 
вересні цього ж року друге читання. Але воно, на жаль, не відбулося через брак приміщення. Взагалі 
відсутність відповідного приміщення для організації народних читань стає чи не найголовнішою пере-
шкодою для їх проведення. Єдиними приміщенням на Слобідці був ілюзіон "Міраж", власник якого гр. 
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Нєєлов люб’язно уступив його за низьку орендну плату в суботні дні. Так відбулося друге суботнє чи-
тання 26 вересня й третє – 10 жовтня. Четверте читання відбулося 12 листопада, п’яте – 26 листопа-
да, шосте – у вівторок 22 грудня [1, 44].  

Слід звернути увагу на художню сторону проведення Народних читань. Наприклад, 2-е читан-
ня супроводжувалося ще більшим успіхом. Лекція С.В. Дуброва "Про значення художньої літератури", 
викладена популярно, дуже сподобалася слухачам, давши їм відповідь на запитання, що і як треба 
читати. Після лекції І.Б. Мендельштам прочитав оповідання А.П. Чехова, "Унтер Пришибеев", "Тоска" 
й уривки з поеми Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". Аудиторія була й на цей раз вдячною. З ви-
нятковою увагою слухачі сприйняли й лекцію та оповідання, "жадно вслухаючись в кожне слово чит-
ців" [1, 43]. Особливо задоволеними залишилися слухачі гумористичними оповіданнями Чехова, 
супроводжуючи майже чи не кожну фразу гучним сміхом. Відчувалося, що хоча й ненадовго, робітники 
й їх сім’ї, які складали більшість аудиторії, забували свої тяжкі незгоди й віддавалися безтурботному 
бадьорому сміху.  

3-е читання було присвячено пам’яті А.І. Кольцова – до дня 100-річчя народження [1, 45]. 4-е 
читання було присвяченое злободенному питанню сучасності "Про алкоголізм". Лекція супроводжува-
лася туманними картинами, була сприйнята з великою увагою відповідно важливості теми, що торкну-
лася хвилюючого питання народного життя. У другому відділенні Мандельштам прочитав найбільш 
яскраві вірші, що ілюструють питання алкоголізму в літературі: О. Толстого "Богатырь", І.С. Тургенєва 
"Сон", оповідання В.Г. Короленка "Огни" [1, 45].  

5-е народне читання відбулося за оригінальною програмою і було як доповнення до 2-го на-
родного читання, де зазначалося, які книги і як треба читати. І.Б. Мандельштам прочитав кращі опові-
дання Л.М. Толстого "Три смерти", І.С. Тургенєва "Певцы", А.П. Чехова "Ванька", М. Горького "Старуха 
Изергиль". Безпосередньо після читання першого оповідання Толстого виступив С.В. Дубров й дав 
короткий доступний розбір цього твору. Те ж саме зробив доповідач після оповідання Тургенєва. Як 
оповідання, так і аналіз справили велике враження на аудиторію [1, 46].  

6-е народне читання було присвячене винятково літературному матеріалу. І.Б. Мандельштам 
прочитав "Песню о купце Калашникове" М.Ю. Лермонтова, "Садко" й "Алеша Попович" – билини О.К. 
Толстого, "Премудрий пескарь" , "Карась идеалист" та "Отважный заяц" – казки Салтикова-Щедріна, 
"Певчие" – оповідання А.П. Чехова й "Песня о Соколе" М. Горького. Найбільше враження було у гля-
дачів від казок Салтикова-Щедріна [1, 47].  

31 січня 1910 р. громадська бібліотека влаштувала 7-е народне читання. Захід відбувся в залі 
Міського зібрання й був присвячений 50-річчю від дня народження А.П. Чехова. Читання мало особли-
вий успіх, адже в один день були розпродані всі квитки. Основна маса квитків (дешевше 5 копійок) бу-
ла відправлена в кооперативні лавки та в Товариство взаємодопомоги особам, що займаються 
ремісничою працею. Читання відкрилося рефератом А.К. Монтеллі "Про гумор Чехова", після цього 
Б.Є. Варшавер й артист І.А. Покровський прочитали гумористичні оповідання Чехова: "Неудача", 
"Винт", "Трагик по неволе". Наприкінці артистка Волошина прочитала два вірші Скітальця й Щепкіної-
Купернік, присвячені пам’яті Чехова [2, 15].  

Від проведення народних читань, які користувалися популярністю серед населення Миколає-
ва, дирекція мала змогу поповнювати свій бюджет, отримуючи символічну платню за прослуховуван-
ня. Так, для перших шести читань була призначена платня 5 копійок за вхід. Зважаючи на успіх 
проведення читань та наплив слухачів, дирекція бібліотеки вирішила збільшити платню, починаючи з 
7-го читання: плата за місця в перших шести рядах була підвищена до 20 копійок, в наступних шести 
рядах – до 10 копійок, 8 останніх ряди та вхідні білети були по 5 копійок. Також таке підвищення ціни 
пояснювалося ще й значними видатками на влаштування сьомого читання [1, 8-10].  

У цілому прибуток від читань становив 1 рубль 66 копійок від 2-го читання, 90 копійок – від 4-го 
читання, 70 копійок від 5-го читання, 18 рублів 40 копійок від 7-го читання. Відтак загальна сума стано-
вила 10 рублів 68 копійок. Звісно, що, проводячи народні читання, дирекція бібліотеки зовсім не мала 
на увазі зробити з них прибуткову статтю і навіть враховувала можливість збитку, а якщо випадково 
виходив невеликий прибуток, то він зобов’язаний був виключно підвищенню ціни на 7-е читання. Ди-
рекція в даному випадку керувалася думкою про можливість надати інтелігенції, що живе в центрі міс-
та, вшанувати пам’ять Чехова поряд з постійними слухачами Слобідки, яким було залишено 
звичайних 300 місць [1, 8-10].  

Підводячи підсумки організованим Громадською бібліотекою народним читанням, дирекція 
мала право сказати, що вона зробила перші кроки до виконання свого обов’язку перед читачами від-
ділення і взагалі всіх мешканців Слобідки. Наскільки населення зацікавилося цими читаннями свідчить 
той факт, що аудиторія завжди була заповнена слухачами. Не було майже жодного читання, на якому 
залишалося б хоч одне вільне місце, кожного разу сотні бажаючих залишалися незадоволеними не-
стачею місць [2, 46].  

Цікавою знахідкою як доповненням до народних читань стало влаштування дирекцією бібліо-
теки Народних музичних ранків. Мета цих заходів – розвиток в тих же малокультурних слухачів худож-
нього смаку, розуміння музики, прищеплення почуття прекрасного.  
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Кожний музичний ранок, за думкою організаторів, був присвячений лише одному композитору, 
щоб надати про нього цілковите уявлення. Виконанню музичних номерів повинен був передувати ре-
ферат, який, пояснюючи значення обраного композитора в історії музиці, надавав водночас біографіч-
ні данні про нього й характеристику його творчості, більш глибше зупинявся на аналізі тих номерів, які 
повинні були виконуватися на заході. Так слухач перед виконанням номерів отримував відому підгото-
вку, що значно полегшувало сприйняття та розуміння музичної програми [2, 23].  

Перший музичний ранок, за проханням організаторів, провів молодий скрипаль Л.А. Теплицький 14 
березня 1910 р. Захід був присвячений творчості П.І.Чайковського. Другий музичний ранок пройшов без 
читання реферату й носив змішаний характер з творів Ф. Шопена, Ж. Массне, Ф. Левина, М. Глінки [2, 24]. 
Третій музичний ранок, який відбувся 20 квітня 1910 р., був присвячений творчості М. Глінки.  

У музичних ранках брали участь видатні музиканти, співаки, такі як: піаністки С.С. Левенштейн, 
З.Д.Бендерська, О.І. Герман, М.П. Казакова, піаніст Я.І. Берковський, скрипаль Л.А. Теплицький, віо-
лончелісти Б.С. Кузнєцов, А.А. Лукінич, співаки А.Г. Гайсинська, А.Ф. Попова, М.М. Ясинська. Окрім 
того, випадково, проїздом через Миколаїв, виступила, за запрошенням дирекції, молода піаністка Ері-
ка Воскобойникова [2, 25]. 

У 1911 р. вдалося організувати лише 3 музичні ранки:  
- 27 березня пройшов літературний ранок за участю Б.Є. Варшавера та М.Є. Гузєва. Критич-

ний аналіз творів надали С.В. Дуброва та М.Є. Гузєв; 
- 13 лютого – ранок, присвячений російським композиторам за участю Л.А. Теплицького, А.А. 

Лукінича, А.І. Рахманова-Гуровича, П.І. Ельвинськаго;  
- 24 квітня – ранок, присвячений пам’яті А.Г. Рубінштейна [3, 8].  
У 1912 р. було проведено 6 музичних ранків:  
- 29 квітня – 7-й музичний ранок, присвячений А.П. Бородіну та іншим російським композито-

рам за участю М.П. Козакової, А.А. Лукінча та М.Є. Гузьєва;  
- 21 жовтня 8-й музичний ранок, присвячений російським композиторам. Брали участь П.Є. Гу-

тшейн, О.І. Швартах, А.А. Лукінич, гр. Науменко, гр. Бродський та В.І. Давидович. 
Ще одним відкриттям у концертній діяльності бібліотеки стали симфонічні музичні ранки, в 

яких місцеві та запрошенні симфонічні оркестри ознайомлювали слухача з вітчизняною та світовою 
класикою симфонічної музики. Так, 4 листопада 1912 р. відбувся 1-й симфонічний ранок, на якому ви-
ступив оркестр під керівництвом А.А. Лукінича. Наступний – 2-й симфонічний ранок пройшов 8 листо-
пада, на якому знов перед глядачем представив свою творчість оркестру під керівництвом А.А. 
Лукінича. 25 листопада 1912 р. оркестр під керівництвом А.А. Лукінича та за участю солістів Бродсько-
го та В.І. Давидовича провели 3-й симфонічний ранок.  

Також дирекція бібліотеки не відмовилася від народних читань, а навпаки, посилаючись на ус-
піх подібних заходів, почала проводити літературні ранки. Подібний захід пройшов 28 жовтня 1912 р. 
за темою "Рік російської слави", яку розкрив М.М. Горбачов, після лекції він прочитав літературні урив-
ки й вірші Ф.Ф. Орбеліані [4, 6-7].  

У 1913 р. дирекції бібліотеки вдалося провести лише 2 музичні ранки: 
- 8 вересня пройшов 9-й музичний ранок за участю М.К. Снєжиної-Кушнеренко, П.І. Григорьєва, 

В. Давидовича, О. Ваксова та І.М. Корсунського; 
- 15 грудня – 10-й музичний ранок, присвячений пам’яті П.І. Чайковського за участю Л.Н. Чес-

нокової, О.І. Швартах, Р.Д. Гомберг та Ф. Крейна, Г. Науменко та В.А. Шестерикова [5, 6]. 
Починаючи з 1914 р. постала проблема в організації публічних лекцій, народних читань та му-

зичних ранків. Основною причиною став військовий час, складно було витрачати кошти на "що-небудь 
інше" [6, 41]. 

В звіті бібліотеки за 1915 р. не зустрічаються ані публічні лекції, ані народні читання та музичні 
ранки [7, 5]. 

Отже, аналізуючи діяльність Миколаївської громадської бібліотеки кінця ХІХ поч. ХХ ст., ми ба-
чимо, що вона відігравала важливу роль у культурному житті мешканців міста, переважно нижчих 
прошарків та робітничих професій. Через різноманітні культурно-дозвіллєві та просвітницькі заходи 
керівництво бібліотеки намагалося формувати естетичні смаки, моральність, ціннісну орієнтацію, роз-
ширювати кругозір та вчила цікаво проводити вільний час, тим самим роблячи значний внесок у роз-
виток міської святкової культури, прикрашаючи її своєю творчою діяльністю. Питання вивчення історії 
міської святкової культури Миколаєва початку ХХ ст. малодосліджене і вкрай актуальне, тому потре-
бує подальшого ґрунтовного дослідження.  
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Мицик С. В. Роль общественной библиотеки в развитии городской праздничной культуры Нико-

лаева начала ХХ века 
В статье автор анализирует творческую и культурно-просветительную деятельность Николаевской об-

щественной библиотеки в рамках исследования особенностей развития городской праздничной культуры Нико-
лаева начала ХХ века. Автор акцентирует внимание на проведении общественной библиотекой публичных 
лекций как средства популяризации научных знаний; народных чтений, музыкальных утренников и симфоничес-
ких музыкальных утренников с целью популяризации среди малокультурной прослойки населения Николаева 
работ выдающихся деятелей отечественной и зарубежной литературной и музыкальной классики. 

Ключевые слова: праздничная культура, библиотека, народное чтение, музыкальное утро, лекция, сим-
фоническое музыкальное утро.  

 
Mytsik S. The role of public library in Nikolayev city festive culture development in the early of XX 

century 
In the article the author analyses creative, cultural and educational activity of Nikolayev public library within the 

study of Nikolayev city festive culture developmental features in the late 19th – early 20th centuries. The author has 
analyzed the latest works, studies and publications of Ukrainian historians, philosophers and culture experts such as A. 
Kurochkina, S. Bezklubenko, A. Limanskaya, T. Gaevskaya, O. Pan’kova, in which the object of the study was festive 
culture phenomenon.  

The author considers the works of such local histiorians as V. Shchukin, N. Shityuk, T. Berezovskaya, N. 
Krizhanovskaya, E. Karaul’naya, Yu. Guzenko, S. Kirienko, L. Levchenko, I.Mironova are especially noteworthy among 
researches of Nikolayev development in early XX century. All of the above mentioned authors just touched on the issue 
of Nikolayev festive culture development in their works making reference of certain concerts, evening parties, folk 
festivals and other cultural mass actions as a part of their scientific studies.  

That’s why the history of Nikolayev festive culture development is the actual and significant subject for study 
and research. Having studied the Nikolayev public library activity, the main aim of which was "making process of self-
education easier for inhabitants of Nikolayev city ant its suburbs", having analyzed the public library’s reports and 
records for 1909- 1915 years, posters of events organized by library administration, the author emphasizes such cultural 
mass events as public lectures, people’s readings, musical and symphonic matinees held by public library. 

In the article the author focuses on Nikolayev public and its organizing and holding public lectures? The main 
aim of which was to give the scientific knowledge to illiterate and hag-educated inhabitants of Nikolayev in accessible 
language. So in 1900 the administration was allowed to organize and hold such lectures. On January 9 1909 the was the 
first public lecture. The Theme of which was anatomy and physiology. 

In general lectures were taken on 10 subjects: hygiene, biology, mathematics, accountancy, zoology and others. 
The main topics of public lectures were "Problems of philosophy and history", "Searching Philosopher's Stone", "About 
aeronautics", "About the freedom of conscience", "Marriage, family and school" and other. Factory workers and 
employees listened to these lectures with pleasure. To make the lectures more interesting the speakers were invited 
from Moscow.  

Next step in library activity and in history of Nikolayev festive culture development was holding of people’s readings, the 
author describes them in his works. Such events had a form of literature evenings during which lecturers read foreign and national 
literature in public, and them made a short analysis of these works. Folk readings were often accompanied by dissolving views. 
People’s readings were very popular with Nikolayev, and halls were always over crowded. The most favorite writers of Nikolayev 
people were A. P. Chekhov, A. I. Koltsov, I. S. Turgenev, L M. Tolstoy, and others. Nikolayev audience heard such literary works 
as A. Chekhov "In a gulley’’, "Surgery", "Chameleon", "Dog-fish", "Officer Prishibeev", "Melancholy"; N. Nekrasov "Who lives good 
in Russ?"; O. Tolstoy "Bogatyr"; I. S. Turgenev "Singers", "Dream"; O. K. Tolstoy "Wise gudgeon", "Crucian carp-idealist", "Brave 
hare" and others.  
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Musical matinees organized by library as an addition to people’s readings became also interesting events in 
contest of festive culture. The author highlights this fact in the article. Every musical morning on organizer’s opinion was 
dedicated to one certain composer to give a full presentation. First the report explaining role of certain composer in music 
history, his biography and characteristics of his work was given. Items performed on the event were given deeper analysis.  

In such a way listeners took a special background and it helped to understand and perceive musical 
programmed. Famous Nikolayev musicians and singers took part in musical matinees. 

Another great event in cultural and mass activity of library was symphony music matinees. Local and invited 
symphony orchestras introduced to listeners national and world classic symphony music works. Owing to such events, 
inhabitants of Nikolayev got to know famous works of such composers as F. Chopin, J. Massenet, F. Levin, M. Glinka, 
A. Rubinstein, A. Borodin and others.  

Key words: festive culture, library, popular reading, musical morning lecture, symphonic music morning. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
У статті визначено та обґрунтовано основні передумови виникнення глобалізації як унікаль-

ного феномена сучасного світу з актуалізацією уваги не лише на економічних, а й культурних аспек-
тах. Особлива увага приділена тим проблемам глобалізаційних процесів, дослідники яких зазнають 
найбільших труднощів у їх вивченні, зокрема за допомогою методів культурологічної науки. 

Ключові слова: глобалізація, глобалізаційні процеси, модернізація, вестернізація, універсалі-
зація, культура. 

 
Глобалізація, як відомо, є визначальним чинником світового економічного, політичного та соці-

ального розвитку. Під впливом глобалізації виникла "світ-економіка", "прозорими" стали національні 
кордони, відбувся поділ світу на високорозвинені країни та країни так званої "економічної периферії", 
які почасти безуспішно намагаються наблизитися до перших за рівнем свого економічного і соціально-
го розвитку. Завдяки глобалізації відбулися докорінні зміни в способі життя і побутуванні мільйонів 
людей, які орієнтуються на стандарти споживання, форми проведення дозвілля і базові цінності куль-
тури, які здебільшого виникли в процесі становлення західної цивілізації. Тому, можна вважати, що 
саме в культурі вплив глобалізації проявляється найбільш масштабно. Більшість дослідників говорять 
про культурну експансію, уніфікацію національних культур, перетворення масової культури в її амери-
канізованому варіанті на домінуючий тип культури, зміну структури свідомості широких мас, які в міру 
розширення і поглиблення процесу глобалізації втрачають уявлення про свою культурну ідентичність, 
зниження культурного рівня населення тощо. Так відбувається посилення відмінностей у рівні культу-
рного розвитку країн і народів, виникають нові форми нерівності, зокрема відмінності в можливостях 
представників різних соціальних груп, класів, націй та етносів отримувати доступ до інформації та пе-
редових інформаційних технологій. 

Водночас, незважаючи на значущість питань, пов’язаних із соціокультурними наслідками гло-
балізації, вони не отримали належного висвітлення в сучасній культурології – більшість дослідників 
феномена глобалізації аналізують її здебільшого в економічній, правовій чи політичній площині. Від-
так, розгляд глобалізації з позицій теорії культури нині представляє особливий інтерес. Одним з пи-
тань, що потребують ґрунтовного вивчення (з огляду на їх особливу гостроту та актуальність), є 
дослідження передумов виникнення глобалізації, зумовлене необхідністю визначення загальних тен-
денцій світового розвитку. Отже, метою статті є виявлення передумов глобалізації на сучасному етапі 
її розвитку з урахуванням культурної проблематики. 

Проблема глобалізації належить до тих питань, які нині перебувають у полі пильної уваги 
представників як української, так і зарубіжної наукової думки. Сьогодні практично немає жодного відо-
мого українського чи західного дослідника, який би тією чи іншою мірою не торкався б у своєму досліджен-
ні даної теми. Розумінню самої сутності глобалізації притаманний величезний масив різночитання. Це 
стосується буквально всіх аспектів, починаючи від самого факту її визнання, позитивного або негативного 
сприйняття, історії, а тим більше – конкретних, специфічних процесів глобалізації – економічних, міжнаро-
дних тощо. Серед досліджень, присвячених феномену глобалізації, можна виокремити праці, в яких гло-
балізація розглядається в контексті проблем світового розвитку, тобто обґрунтовується теза про те, що 
світ стає більш гомогенним в економічному, соціальному, культурному, політичному планах, що відбува-
ється поширення і сприйняття єдиних стандартів, під якими розуміються моделі економічного, політичного і 
соціального розвитку, які виникли на Заході і були поширені на всій планеті [18].  

В інших працях відстоюється теза про поділ світу, що проявляється у закріпленні за країнами і 
регіонами різних статусів і ролей у системі світового поділу праці, а також про наростання конфлікто-
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генності світу, про що свідчить збільшення кількості "гарячих точок", розширення масштабів міжнарод-
ного тероризму тощо [1; 2; 3; 9; 15; 16; 19; 20].  

Про дві тенденції світового розвитку – універсалізацію світу та його фрагментацію – йдеться в 
працях А. Ротфельда, Дж. Розенау та інших. До речі, останній запропонував для опису даних процесів 
спеціальний термін –"фрагмегративність" ("fragmegrative"), який відображає, на його думку, одночасну 
дію фрагментації – "fragmentation" та інтеграції – "integration". Особливий інтерес у контексті даного 
дослідження викликають праці, в яких розглядаються витоки та сутність глобалізації. До них насампе-
ред варто віднести праці Ж. Атталі, У. Бека, З. Бжезинського, І. Валлерстайна, М. Делягіна, К. Делока-
рова, М. Кастельса, Д. Медоуза, О. Панаріна та інших [1; 2; 3; 10]. 

Отже, проблема глобалізації розглядається в численних публікаціях, водночас низка питань, у 
тому числі передумови виникнення глобалізації, висвітлені в ній не завжди повно.  

Проблема глобалізації, будучи найбільш обговорюваною у сучасних працях з економіки, полі-
тології, теорії культури, філософії, міжнародних відносин та інших дисциплін, одночасно залишається 
однією з найбільш дискусійних проблем, щодо яких підходи та оцінки різних дослідників значно відріз-
няються. Так, усе різноманіття точок зору щодо причин виникнення глобалізації можна звести до кількох 
головних позицій, перша з яких представлена у працях І. Валлерстайна, В. Межуєва та інших, які ствер-
джують, що глобалізація – об’єктивний процес злиття національних економік в єдину загальносвітову 
систему. В основі глобалізації –інформаційно-комунікативне зближення, планетарна наукова революція, 
міжнаціональні соціальні рухи, нові види транспорту, реалізація телекомунікаційних технологій, інтерна-
ціональна освіта. Глобалізація стає реальністю, коли виникає відкритість світу, коли високі технології 
входять у побут, коли лібералізація у сфері економіки і політики перетворюється на головний принцип 
організації суспільного життя. На думку дослідників, глобалізація – це продовження процесу становлен-
ня людства як цілісності, який розпочався задовго до появи інтернету – "символу і синоніму глобалізації" 
[11], потужних ТНК та інформаційного суспільства. Глобалізації притаманна тенденція до універсалізації 
світу, яка проявила себе ще на етапі становлення людства, набула яскраво вираженого характеру під 
час Великих географічних відкриттів і стала домінантою суспільного розвитку в ХХ ст. 

Представники іншої позиції стверджують, що глобалізація є варіантом модернізації, яку здійс-
нюють сьогодні країни і народи, які прагнуть наздогнати розвинуті в економічному відношенні держави. 

На думку прихильників "лівої опозиції", глобалізація – сучасна форма монополізації, концентрації 
капіталу, а відповідно – усуспільнення виробництва, що сприяє переходу до нового, більш справедливого 
устрою. Крім того, представники цієї точки зору ототожнюють глобалізацію з інтернаціоналізацією, роз-
глядаючи її як домінуючу тенденцію суспільного розвитку [7]. 

Однак жодна з цих позицій щодо причин виникнення глобалізації не витримує критики. Напри-
клад, стверджувати, що глобалізація – це тенденція до універсалізації світу – означає повністю абст-
рагуватися від тих якісних характеристик, які притаманні глобалізації і які відрізняють її від інших 
процесів. Так, у Давній Греції процес універсалізації мав в основі універсалізм грецької культури, у 
часи Давнього Риму – універсалізм системи права, у часи середньовіччя – універсалізм релігії та уні-
версалізм християнських цінностей. Усі, хто не належав до Ойкумени, не могли вважатися суб’єктами 
універсального світу. Натомість під час глобалізації створюється система зв’язків і відносин між різни-
ми країнами і народами, які виконують функцію активного чи пасивного суб’єкта глобалізації. 

Глобалізацію також не слід ототожнювати й з модернізацією, оскільки, по-перше, є різні види 
модернізації: "вестернізація без модернізації", "модернізація без вестернізації", "наздоганяючий розвиток". 
Відповідно, існують різні теорії: вестернізації, неорганічної модернізації, органічної модернізації, вторинної 
модернізації, наздоганяючої модернізації, ешелонів модернізації тощо. По-друге, сьогодні переосмислюється 
сам термін "модернізація": якщо раніше вона розглядалася як слідування заздалегідь визначеним зразкам, 
то тепер модернізація сприймається як відкритий інноваційний процес, під час якого національні держави 
вирішують актуальні проблеми розвитку у відповідь на виклики постсучасності. Тому глобалізація не 
може бути варіантом модернізації, оскільки у процесі глобалізації відбувається руйнація основ націо-
нальних держав, звуження поля дії державного суверенітету, розмиваються уявлення про національні 
інтереси, які дедалі більше замінюються на приватні інтереси ТНК. Глобалізація не може бути й варіа-
нтом інтернаціоналізації, бо вона (глобалізація) сприяє закріпленню економічної, політичної і культур-
ної першості країн і народів, поділу світу на країни-лідери і країни "третього світу".  

Отже, серед сукупності об’єктивних і суб’єктивних причин виникнення глобалізації, які 
з’явилися одночасно і без яких глобалізація не могла б констатуватися як феномен, варто виокремити 
насамперед перехід низки країн від постіндустріального до інформаційного суспільства. Мається на 
увазі формування структур останнього, виникнення глобальної мережі інтернету, поширення засобів 
масової комунікації тощо. Іншою передумовою виникнення глобалізації є становлення системи еконо-
мічних взаємовідносин, яка склалася у повоєнний період. Виникненню світової економіки з жорстким 
розподілом ролей і функцій між країнами сприяло прийняття низки міжнародних угод про торгівлю, 
тарифи та вільні економічні зони, у тому числі Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі, 
угоди про утворення НАФТА тощо. 

Глобалізація неможлива без міжнародних інститутів та організацій, покликаних підтримувати 
новий економічний порядок і не допустити перерозподілу ресурсів і ринків збуту між країнами-
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лідерами і країнами, які прагнуть звільнитися від економічної і політичної залежності, використовуючи 
механізми прискореної модернізації. Це такі організації, як МВФ, Всесвітній банк, ВТО та багато інших, 
які також відіграють свою роль у міжнародній економічній системі і діяльність яких призводить не до 
оздоровлення ситуації, а навпаки – до поглиблення та збільшення масштабів стагнаційних процесів у 
різних сферах суспільного життя, насамперед в економіці. 

Крім міжнародних інститутів, варто згадати й про діяльність так званих транснаціональних кор-
порацій, які сьогодні є головними дійовими особами не лише на світовій економічній, а й на політичній 
сцені. Використовуючи різні засоби економічного і політичного тиску, ТНК реально контролюють не 
лише окремі галузі, а й сектори економіки в різних країнах і примушують національні уряди ухвалюва-
ти вигідні для них рішення. Як підкреслюють незалежні експерти, ТНК контролюють більше 90% пря-
мих зарубіжних капіталовкладень у країнах Заходу і практично 100% інвестицій в економіку країн 
"третього світу" [14]. ТНК зацікавлені у розширенні сфери свого впливу, в знятті будь-яких бар’єрів на 
шляху руху капіталу, товарів і робочої сили, у формуванні світу, в якому роль кожного суб’єкта міжна-
родних відносин буде чітко визначеною і де на основі раціонального використання наявних ресурсів 
можна буде отримати максимальний прибуток. 

Ще однією передумовою виникнення глобалізації став крах проекту модерну, запропонований і 
значною мірою реалізований епохою модерну. Французькі, англійські і німецькі просвітителі виходили з 
того, що принципи справедливості, свободи і рівності є принципами регуляції взаємовідносин у новому, 
громадянському суспільстві не лише окремих індивідів, а й країн. Ці ідеї глибоко проникли у структури ма-
сової свідомості європейців, як і ідея демократії і прав людини. Однак у середині 1960-х років стало зрозу-
міло, що ці принципи втратили свою регулятивну силу, що у співтоваристві націй є перші серед рівних, що 
реальна нерівність країн не лише не знижується, а й навпаки – поглиблюється, причому швидкими темпа-
ми. Події останніх років переконливо свідчать, що принцип рівності націй фактично відкинутий, що асимет-
ричний світ, в якому є країни, які користуються всіма благами цивілізації, і країни, які є джерелами 
сировини, дешевої робочої сили, ідей для перших, сприймається як належне не лише елітами країн Захо-
ду, а й переважною більшістю тих, хто належить до "золотого мільярду". Очевидно, що якщо не було б на-
стільки різких змін у ментальних структурах європейської людини, глобалізація, під час якої зміцнюється 
поділу світу на багату Північ і бідний Південь, а також ставиться під сумнів право тієї чи іншої держави роз-
поряджатися власними ресурсами, територією, природними копалинами тощо, не набула б такого розмаху 
і глибини, які констатуються всіма дослідниками даного феномена. 

Нерівність у розвитку різних країн простежується у всіх сферах, насамперед в економічній. Так, 
одним з перших результатів глобалізації виявилася інтеграція ринків, однак на частку багатих країн 
наприкінці XX століття припадало 82 % експортної торгівлі, а на частку найбідніших – 1%. Глобальна 
нерівність наочно проявляється і в розподілі прямих іноземних інвестицій: 58 % їх було розміщено в 
промислово розвинених країнах, 37 % – у тих, що розвиваються, і 5 % – у перехідних економіках Схід-
ної Європи та СНД. США і Японія досягають 90 % приросту ВВП за рахунок впровадження сучасних 
досягнень НТР, з його виробництва на душу населення їм немає рівних [4]. 

Передумовою виникнення глобалізації дослідники визнають й розпад СРСР та перехід низки 
держав Східної Європи на капіталістичний шлях розвитку, в результаті чого були відкриті кордони для 
продукції західних товаровиробників, які за досить короткий термін майже повністю захопили їх внут-
рішні ринки.  

Розглянуті причини не є вичерпними для пояснення передумов виникнення такого феномена-
льного явища, як глобалізація, оскільки історія питання викликає чимало суперечок: хтось вважає, що 
глобальні процеси почалися з епох великих географічних відкриттів, хтось – з І. Канта, а хтось з дру-
карства. Однак видається більш обґрунтованою теза про початок глобалізації у другій половині XX 
століття, точніше у 1945-1975 рр. Друга світова війна стала, по суті, першою глобальною війною, в яку 
тією чи іншою мірою виявилися втягнуті всі континенти. Одразу після війни була створена глобальна 
міжнародна організація – ООН, виникли соціально-економічні проблеми, а процеси науково-технічної 
революції стали впливовим політичним та економічним фактором. У 1970-1990-і роки людство "рапто-
во" зіткнулося з комплексом глобальних проблем і зробило перші спроби їх вирішити. Наприклад, у 
сфері економічної та гуманітарної співпраці. З кінця 1990-х років розпочався інший період глобалізації, 
для якого характерні певні ознаки, тісно пов’язані з розкритими вище передумовами. По-перше, досяг-
нення НТР у сфері інформатики та зв’язку, розширення міжнародних контактів, особливо бурхливий 
розвиток інтернету, призвели до створення глобального світового співтовариства, коли національні 
кордони дедалі більше стають умовностями. У будь-якому разі, збереження закритих, авторитарних 
суспільств, обмеження щодо передачі знань, інформації і пересування людей стають практично немо-
жливими. Саме по собі це вже не просто позитивне явище, а й проблема, а іноді загроза й національ-
ній ідентичності. По-друге, очевидне збільшення впливу США – не лише політичного, економічного, 
фінансового, а й інформаційного, технологічного, – що в ряді випадків стає не просто важливим, а й 
вирішальним. Усвідомлене прагнення використовувати цей вплив відповідно до національних інтересів і 
культурних цінностях США, що позначається на всіх без винятку глобальних проблемах. Крім того, багато 
націй і держав справедливо зрозуміли в процесах глобалізації відверту загрозу своєму розвитку. У низці 
країн актуалізувалася заклопотаність правлячих еліт, сформувалися соціальні групи протидії процесам 
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глобалізації. Іншими словами, відбулася серйозна переоцінка. Глобалізаційні процеси почали сприйматися 
як виключно такі, що позначені негативними характеристиками. У цьому контексті слід згадати про ді-
яльність численних організацій альтерглобалістського спрямування, серед яких виокремлюють дві 
тенденції альтерглобалізму: радикальну, або революційну, властиву мусульманським країнам і країнам 
"третього світу", що виражається у повному неприйнятті західного глобалізму і активній боротьбі, та помір-
ковану, властиву Заходу, що обмежується окремою критикою процесів глобалізації. Сьогодні ісламські 
фундаменталісти, прагнучи не допускати навіть незначних нововведень, в якості альтернативної моделі 
глобалізації пропонують встановлення світового порядку, заснованого на ісламських цінностях. Коріння 
антагонізму ісламських радикалів – у готовності протистояти несправедливому світоустрою і впевненості в 
"перевазі" цивілізації і культурно-моральних цінностей ісламу над західними.  

Варто зазначити, що останнім часом у глобалізації дедалі більшої ваги набувають соціокуль-
турні аспекти, хоча інтенсивність цих процесів багато в чому залежить від економічних можливостей 
інтегрованих складових. Соціальні та культурні права, доступні раніше населенню лише розвинутих 
держав, поступово переймають для своїх громадян і країни, що розвиваються. Виникають громадян-
ські суспільства, середній клас, певною мірою уніфікуються соціокультурні норми якості життя. Досить 
помітним явищем за останні сто років стала глобалізація культури на основі колосального зростання 
культурного обміну між країнами, розвитку індустрії масової культури, нівелювання смаків і пристрастей 
широкого загалу. Цей процес супроводжується стиранням національних особливостей літератури і мисте-
цтва, інтеграцією елементів національних культур у почати штучно сформовану загальнолюдську культур-
ну сферу. Глобалізація культури проявилася також у космополітизації буття, мовній асиміляції, поширенні 
англійської мови як глобального засобу спілкування, зокрема у сфері науки, та інших процесів. 

Глобальні проблеми демонструють сьогодні найширший спектр проблем, які постали перед людством 
на межі століть. Їх невирішеність породжує небезпеку, серйозні загрози культурним аспектам цивілізації, які мо-
жуть проявлятися в різних сферах людської життєдіяльності, відповідних характеру проблем-попередниць. 
Знання природи цих загроз дає змогу вживати превентивні заходи для зниження потенційної небезпеки глоба-
льних проблем і запобігання можливих надзвичайних ситуацій, зумовлених ними. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що, незважаючи на наявність широкого 
спектру різночитань щодо аспектів глобалізації, серед передумов її виникнення варто відзначити пе-
рехід низки країн від постіндустріального до інформаційного суспільства, становлення системи еконо-
мічних взаємовідносин, діяльність міжнародних інститутів та організацій і ТНК, крах проекту модерну, 
розпад СРСР, перехід низки держав Східної Європи на капіталістичний шлях розвитку, масовізація та 
універсалізація культури, формування космополітичної ідентичності. При цьому вказані передумови не 
претендують на вичерпність і потребують додаткового вивчення.  

Основна маса глобальних проблем у даний час своїх вирішень не знаходить. Це відбувається 
насамперед завдяки їх колосальній складності, величезний масштаб і відсутність в окремих країнах і у 
світової спільноти необхідних ресурсів і політичної волі. Також проблеми їх вирішення актуалізуються 
потребами соціокультурного життя, які часто відволікають від більш далеких перспектив, викликаних 
нерівністю у загальному культурному розвитку країн.  
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Пилявец Л. С. Предпосылки возникновения глобализации как культурологическая проблема 
В статье определы та обоснованы основные предпосылки возникновения глобализации как уныкального 

феномена современного мира с актуализацией внимания не только на традиционных экономических, но и куль-
турных аспектах. Особенное внимание уделено тем проблемам глобализационных поцессов, исследователи ко-
торых испытывают наибольшие затруднения в их изучении, в часности с помощью методов культурологии. 

Ключевые слова: глобализация, глобализационные процессы, модернизация, вестернизация, универса-
лизация, культура. 

 
Pyliavets L. Background of globalization аs a cultural problem 
The article from the standpoint of cultural analysis examined predictors of globalization as a special 

phenomenon of the twentieth century. It is noted that under the influence of globalization, not only there was "world-
economy", but there have been dramatic changes in lifestyle and way of life of millions of people. Thus it is in the culture 
of the impact of globalization was the most ambitious. It is noted that in the course of globalization enhances a difference 
in the level of cultural development of the countries and peoples, new forms of inequality, including inequalities of power 
of different social groups, classes, nations and ethnic groups access information and advanced information technology. 
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However, despite the importance of issues related to the socio-cultural consequences of globalization, they 
have not received adequate coverage in contemporary cultural studies, then this article is an attempt to identify 
substantive prerequisites of globalization, due to the need to identify the general trends of world development. 

Among recent works on the research topic singled work in which globalization is viewed in the context of global 
development, is justified by the idea that the world is becoming more homogeneous in economic, social, cultural and 
political terms, that is the spread and acceptance of the standards under which refers to the model of economic, political 
and social development that emerged in the West and were spread across the planet, labor, and which advocates the 
thesis of the division of the world, as reflected in the consolidation of the countries and regions of different statuses and 
roles in the system of global division of labor and well as the rise of conflict in the world, as evidenced by the increasing 
number of "hot spots", the expansion of international terrorism, etc., as well as works about the two trends of world 
development – the universalization of the world and its fragmentation. 

The result of this research is to analyze the author's conclusion that the issue of globalization, being the most 
discussed in modern writings on economics, political science, cultural theory, philosophy, international relations or other 
disciplines at the same time remains one of the most controversial issues, including evaluation of different approaches 
and researchers vary considerably. 

The article involving evidence drawn attention to the fact that globalization should not be confused with 
symptoms of the modern world, as modernization, westernization, universalization and more. 

Among a set of objective and subjective causes of globalization, which appeared simultaneously and without 
globalization could not statement as a phenomenon, the author singles out the following : move a number of countries 
from post-industrial to an information society, of a system of economic relations, the activities of international institutions 
and organizations and multinationals, the collapse of the project of modernity, and the collapse of the Soviet Union and a 
number of transition countries of Eastern Europe to the capitalist path of development. The authors noted that these 
preconditions are not intended to be exhaustive and require further study, as the story raises many issues of debate: 
some believe that global processes began with the Age of Discovery, someone – from Kant, and some of the printing. 

The author believes that a sound is the thesis of globalization beginning in the second half of the XX century, 
more precisely in the years 1945-1975, and since the late 1990s began another period of globalization, which is 
characterized by certain features that are closely associated with the disclosure of article prerequisites. This is a clear 
increase U.S. influence – not only political, economic and financial, but also informational, technological, which in some 
cases is not just important, but critical, conscious desire to use this effect in accordance with national interests and 
values of the United States, affects any and all global issues. In addition, advances in the field of STD information and 
communication, the expansion of international contacts, especially the rapid development of the Internet led to the 
development of global community, where national borders are becoming increasingly conventions. 

In conclusion, the author notes that the bulk of the global issues currently making their finds. This is primarily 
due to their enormous complexity, a huge scale and the lack of individual countries and the international community in 
general, the necessary resources and political will, but also because of the needs of everyday life that distract from the 
longer term, due to disagreements between countries and inequalities between them. 

Keywords: globalization, modernization, westernization, universal, culture. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТІ  

В ДОСЛІДЖЕННІ КУЛЬТУРНОГО ВИМІРУ "ІНДИВІДУАЛІЗМ-КОЛЕКТИВІЗМ" 
 
У статті окреслено основні світоглядні трансформації та наукові тенденції, які сприяли 

формуванню сучасних підходів до дослідження культурного виміру "індивідуалізм-колективізм" на 
засадах наукової гетерогенності, міждисциплінарності та плюралізму. Значну увагу приділено ви-
значенню основних підходів та проблемі подолання суперечності у пріоритетності дослідження 
індивідуальних чи культурно-суспільних детермінант у вивченні індивідуалізму-колективізму. 

Ключові слова: індивідуалізм, колективізм, міждисциплінарність, науковий підхід, методоло-
гія, крос-культурні дослідження.  

 
Прагнення створити універсальну дефініцію поняття "культура", класифікувати культури за рі-

зними параметрами, визначити низку якостей, які можна вважати універсальними щодо всього розмаї-
ття культур, не одне десятиліття домінують у дослідженнях представників різних галузей наукового 
життя – філософів, соціологів, психологів (соціальних, крос-культурних, етнічних), антропологів та ін. 
Тому загалом зрозуміло, чому погляди на проблеми індивідуалізму і колективізму в історичній ретро-
спективі представлені в напрацюваннях представників різних наук, здобутки яких вплинули на форму-
вання їх сучасного розуміння в культурології.  

Крім того, суперечності у дослідженні тих культурних феноменів, які акцентують увагу або на 
індивідуальності людини, або на колективістських пріоритетах, спровокували створення різних науко-
вих студій у межах однієї галузі знань. Вони часто не могли дійти згоди, що ж таки визначає форму-
вання відповідних диспозицій та ціннісних експектацій у суспільстві – людина, яка піклується про 

                                                 
© Романуцький В. М., 2013  



Культурологія  Герчанівська П. Е. 

 122 

задоволення власних інтересів та потреб, а відтак вибудовує культуру відповідно до власної мети, що 
відображається в відповідних мотивах поведінки, чи культура, в основі якої ідея цілепокладання, тобто 
спільні колективні дії. Тому варто наголосити, що саме наполягання на пріоритетності у дослідженні 
індивідуальних чи культурних (суспільних) чинників і зумовило формування таких різних за методоло-
гічним наповненням та методикою реалізації підходів до їх вивчення. Відтак звернення до їх аналізу 
уявляється важливим аспектом не лише для концептуального розуміння феноменів індивідуалізму і 
колективізму, а й для обґрунтування необхідності їх подальшого дослідження в умовах наукового 
плюралізму та дедалі зростаючої тенденції до міждисциплінарності. 

Загалом розуміння того, що існують базові спільності, які мають різні забарвлення в різних 
культурах і виражаються в різних умовах побутування, сформувалося в 50-х роках ХХ століття. На 
першому етапі на формування методології дослідження дилеми індивідуалізм-колективізм вплинув 
розвиток кількісного методу, який визначив взаємодію традиційної етнології з дослідницькими техно-
логіями демографії і соціології, що вплинуло на формування міждисциплінарного підходу в досліджен-
ні цінностей [2]. 

Варто констатувати, що на сьогодні кількісний метод у поєднанні з міждисциплінарною мето-
дологією можна вважати основним у крос-культурних дослідженнях культурних дилем. Утім, звернемо 
увагу на низку інших особливостей та підходів, які вплинули на формування сучасної методології їх 
дослідження. 

У 1961 р. американські культурантропологи Ф. Клакхон і Ф. Стродбек створили теорію цінніс-
них орієнтацій, в якій визначили п’ять критеріїв – складних принципів, які визначають спрямованість 
мотивів людського мислення та поведінки під час вирішення різноманітних проблем: людська приро-
да, відносини між людиною і довкіллям, час, діяльність, взаємовідносини між людьми.  

Варто зазначити, що Флоренс Клакхон – дружина Клайда Клакхона, який у 50-х роках ХХ сто-
ліття розробив систему бінарних опозицій ціннісних орієнтацій, які вважав своєрідними філософськи-
ми орієнтаціями – крайніми проявами людської природи, які формуються у людей під впливом 
необхідності вирішувати специфічні для їхніх умов побутування проблеми.  

Ґрунтуючись на методологічних напрацюваннях чоловіка, Флоренс Клахтон створила Центр 
вивчення цінностей (The Kluckhohn Center for the Study of Values) і започаткувала метод Value 
Orientation Method – VOM. До дослідження автори методики залучили сільськогосподарські й розвинуті 
культури Південного Заходу Америки. Для характеристики п’яти констант дослідники використали ка-
тегорії: добре, погано, нейтрально. Індивідуалістичні орієнтації дослідники визначили базовою харак-
теристикою промислових країн, в яких превалюють автономія особистості, пріоритет індивідуальних 
цінностей над груповими, незалежність [5].  

Запропонований дослідниками спосіб систематизації цінностей, кількісна (математична) мето-
дика опитування, дисперсійний аналіз вважають першими серед досліджень такого плану. Однак до 
недоліків дослідження вчені насамперед відносять методологічну неспроможність визначити пріори-
тетність позицій: чи колективні цінності впливають на формування особистісних цінностей (культуро-
центристський підхід) чи навпаки особистість формує колективно-групові цінності, визначаючи формат 
культури (особистісно-орієнтований підхід). Результатом примирення двох позицій став концептуаль-
ний синтез цих підходів наприкінці 60-х років ХХ століття [2].  

Підтвердженням основних тенденцій, які переважали в теоретико-методологічних пошуках, 
можуть стати і висновки У. Томаса і Ф. Знанецького у праці "Польський селянин у Європі та Америці", 
які запропонували акцентувати увагу на взаємозалежності індивіда, соціальної організації та культури.  

Суголосними можна вважати і візії російського дослідника, психолога В. Дружиніна, який наго-
лошує, що у крос-культурних дослідженнях експерементатор не може керувати культурними чинника-
ми, які водночас обов’язково впливають на індивідуально-психологічні особливості. Хоча ідеалом для 
більшості західних дослідників і стало створення універсальних або вільних від культури методик. То-
му на сьогодні не існує методичних підстав вважати зв'язок "культура – особливості психіки" причинно-
наслідковим. Правильніше говорити про їх кореляційну залежність [13]. 

Відтак досить швидко дослідники зрозуміли, що результати, отримані на культурному і індиві-
дуальному рівні аналізу, значно відрізняються. Тому відповідно до підходу, який пропонує російська 
дослідниця Т. Стефаненко, доцільно виокремлювати два рівні аналізу – індивідуальний і культурний, 
позаяк соціальна цінність підкреслює належність людини до суспільства в цілому, а індивідуальна – до 
власне особистості, яка засвоює його культурно-ментальні цінності у процесі акультурації і соціалізації [12]. 

Відповідно, на першому рівні аналізу розглядати варто ціннісні індивідуально-психологічні дис-
позиції, сформовані в певній культурі, а на другому – власне культуру, в яку включений індивід.  

Важливими напрацюваннями, які вплинули на формування сучасної методології у межах крос-
культурних досліджень, стали праці американського соціального психолога М. Рокіча. Він виокремив 
два рівні цінностей: термінальний – цінності-цілі та інструментальний – цінності-засоби. У межах такого 
поділу дослідник виокремив ще 18 підтипів. До цінностей-цілей він відніс мудрість, здоров’я, матеріальне 
благополуччя, любов тощо. До цінностей-засобів – життєрадісність, незалежність тощо [10, 3-4].  

Саме М. Рокича поряд з Р. Інглхардом вважають автором концептуалізації методологічних 
меж для сучасних емпіричних, зокрема порівняльних, досліджень цінностей, які на сьогодні активно 
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використовуються ізраїльським дослідником Ш. Шварцем, зокрема для з’ясування колективістських 
та/чи індивідуалістських пріоритетів досліджуваної культурної спільноти. 

Важливим методологічним засновком можна вважати синтез функціонального та символічного 
підходів, запропонований Т. Парсонсом.  

Дослідження Т. Парсонса лягли в основу запропонованих Е. Шилзом для дослідження культури п’яти 
вимірів ментально-культурних цінностей: універсалізм (общинність, конкретність, спеціалізація) – партикуля-
ризм (відокремленість); досягнення – походження (статус, аскрипція); індивідуалізм – колективізм; афектив-
ність (емоціональність) – нейтральність; конкретність – дифузність (особливість – занурення). На підхід, 
запропонований Т. Парсонсом, у поєднанні з методикою дослідження Е. Шилза, і сьогодні спираються у своїх 
напрацюваннях дослідники культурно-ментальних цінностей, зокрема Ф. Тромпернаарс [9]. 

При цьому, не заперечуючи важливість психологізму, дослідники підкреслюють, що вибір тих чи інших 
методів дослідження може характеризувати представників різних культур, а відтак, оскільки більшість пси-
хологічних теорій, як зазначається у колективній праці "Психологія і культура", формувалася з урахуванням за-
хідних реалій, вони можуть містити упередження індивідуалістичного характеру. Відтак, можливо, вони 
незастосовні до колективістських культур. Тому актуальним у даному випадку уявляється використання мето-
дів власне культурної психології, оскільки її представники приділяють першочергову увагу ґрунтовному вивчен-
ню феноменів однієї культури, використовуються emic-елементи, а найбільш корисними вважають 
етнографічні, якісні методи. Фахівці з культурної психології, відповідно, начебто поєднують два рівні аналізу, 
тобто "бачать" проекцію культури всередині людини. Далі автори праці наголошують на використанні крос-
культурної психології, яка припускає використання як emic-, так і etic- складових і кількісні методи. Хоча, підкре-
слюють автори, зокрема. Г. Тріандіс, крос-культурна психологія більш "індивідуалістична" порівняно з культур-
ною психологією. Відтак, наголошує дослідник, доцільно використовувати методи різних психологій, що дасть 
змогу говорити про формування нового підходу в межах універсальної психології, яка ґрунтується на інтеграції 
методів культурної, етнокультурної й крос-культурної психології [7].  

Особливості колективізму-індивідуалізму також вивчалися у межах антропологічного напряму 
дослідження культури, цікаві висновки щодо якого можна знайти в "Культурології" російського дослід-
ника А. Бєліка. 

Зокрема, це насамперед стосується визначення зв’язку особливостей сприйняття, пізнання, 
мислення зі специфікою природного середовища, взаємодія яких була представлена так: природне 
середовище (екологія) – субстанціальна активність (економіка) – особливості виховання дітей (енкуль-
турація). Ця взаємодія впливає на: 1) психологічні особливості особистості; 2) наявність або відсут-
ність дитячої праці; 3) особливості ритуалів та інших проективних систем (магія, мистецтво, ігри). 
Дослідники М. Бекон і Г. Баррі на основі аналізу 104 традиційних суспільств встановили, що в економіці 
аграрних суспільств яскраво виражена тенденція до формування в дітей таких якостей, як слухняність, 
відповідальність, вихованість. Такому психологічному типу особистості характерні поступливість, лагід-
ність, вміння жити в колективі. 

У суспільствах мисливців і збирачів переважає установка на виховання самовпевненості, пра-
гнення до індивідуальних досягнень і незалежності, що відповідає індивідуалістським нахилам [1]. 

Загалом таке розуміння актуальності психологічних підходів у поєднанні з якісними і кількісни-
ми методами дослідження підтверджує думку про необхідність пошуку в межах крос-культурних студій 
розумного балансу методів та підходів на основі наукової гетерогенізації та міждисциплінарності, осо-
бливо що стосується таких неоднозначних феноменів, як індивідуалізм та колективізм.  

Відтак, як зрозуміло з вищезазначеного, дослідження дилеми колективізм-індивідуалізм були і зали-
шаються найбільш розповсюдженими серед психологів (соціальних, етнокультурних, крос-культурних) та куль-
турологів. Однак не залишаються осторонь і представники інших наук – філософи, соціологи, економісти та ті 
психологи, які представляють дослідження дещо в іншому ракурсі. Так, фахівці з вікової психології цікавляться 
тим, як засвоюється культура. Фахівці з соціальної психології й психології організації виробництва працюють з 
людьми, які вже належать певній культурі. Вони описують і пояснюють характер взаємодії, використовуючи 
спостереження, експерименти, контент-аналіз тощо, розглядаючи культуру "поза людиною" [7]. 

Активне включення результатів досліджень колективізму-індивідуалізму в підручники з органі-
заційного менеджменту та корпоративної культури свідчить про підвищений інтерес до цих феноменів 
з боку менеджерів, управлінців різних рівнів, маркетологів та інших, на перший погляд, зовсім далеких 
від культурних проблем фахівців.  

Тому не дивно, що сьогодні дослідники, зокрема В. Князєв, А. Іонова, Ю. Латов, І. Невлєва, 
С. Хемпден-Тернер, Г. Хофстеде, Е. Холл, Ф. Тромпенаарс, І. Оучі, С. Ханді, Ф. Клакхон, Ф. Стродбек, 
С. Шварц та ін. наголошують, що особливості національно-метальних цінностей культури визначають 
характерні риси моделей управління, що визначено особливостями ціннісних орієнтацій та "менталь-
ної карти", які, у свою чергу, зумовлені особистим життєвим досвідом людини, впливом соціального 
середовища, особливо морально-етичними нормами, які панують у суспільстві [11, 161].  

Так, український дослідник В. Липов у статті "Інституціональні зміни: рушійні сили, суб’єкти і механіз-
ми здійснення" вважає, що крах реформ початку 90-х років ХХ століття у пострадянських країнах фактично 
пов’язують з особливостями соціально-культурної зумовленості господарської діяльності. Про це наголошу-
ється, підкреслює автор, зокрема, в працях, які, у свою чергу, свідчать про зростання серед культурологів 
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інтересу до інституціональної динаміки суспільства. А також навпаки – про зростання інтересу до впливу 
культури на формування суспільних інституцій. До останніх можна віднести такі праці: Ю. Власов "Культура 
реформаторства і реформування культури", Л. Харисон і С. Хантингтон "Культура має значення. Яким чином 
цінності сприяють суспільному прогресу", Е. Сото "Інший шлях. Невидима революція в третьому світі" та ін.), 
М. Райхлен "Чи впливає національна культура на стиль управління" та ін. [6, 107-114]. 

Саме міждисциплінарні напрацювання цих та низки інших авторів визначили теоретико-
методологічні особливості нового напряму досліджень – крос-культурного менеджменту як комплексу 
теоретичних, емпіричних і практичних знань про вплив культурних відмінностей у сфері історії, релігії, 
політико-правової і економічної систем на організацію і процеси управління [4, 113].  

Що стосується загальних методологічних тенденцій у вітчизняних напрацюваннях, то, на думку 
української дослідниці О. Овчарук, закладені у вітчизняному науковому просторі кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. нові тенденції філософування, засновані на культурологічних засадах, активізували спроби 
осягнути феномен культури як проблемне поле культурних смислів колективного людського існування, 
що, у свою чергу, зумовило переосмислення наукової спадщини видатних вітчизняних вчених у кон-
тексті сучасної культурологічної парадигми. Формування таких підходів органічно поєдналося з дослі-
дженнями, що здійснювалися наприкінці 70-х років ХХ ст. Інститутом філософії Академії наук України і 
були пов’язані з вивченням проблем людини у сфері філософської антропології. Тоді ж розпочалося 
вивчення кількох аспектів культури – як формотворень духовного світу людини і як категоріальних 
структур, "світоглядних універсалій" духовності [8].  

Водночас серед українських вчених активізуються міждисциплінарні дослідження в межах еко-
номіки та прикладного менеджменту, які свідчать про інтерес до соціокультурних аспектів інституціо-
нальних перетворень. Про це, зокрема, свідчать праці Ю. Палєхи "Ключі до успіху, або Організаційна 
та управлінська культури", В. Липова "Мотивація інституціональних змін у трансформаційній економі-
ці", "Інституціональні зміни: рушійні сили, суб’єкти і механізми здійснення", Д. Яранського "Концептуа-
льні основи формування вітчизняної моделі управління", В. Корженко і Ж. Писаренко "Вплив культури 
на формування моделі управління: методики крос-культурного менеджменту", Т. Гайдай Т. "Теорети-
ко-методологічні основи дослідження економічної ментальності", Н. Литвиненко і А. Пилипенко "Вплив 
культури на відносини державної і ринкової координації в Україні" та ін. 

Тут, на нашу думку, варто, дещо перефразовуючи висновки українського дослідника О. Корха, 
який вважає філософський дискурс репрезентативним щодо української культури, а ми повністю з ним 
погоджуємося, зазначити, що лише на основі міждисциплінарної методології можливі обґрунтовані 
порівняння і аргументовані висновки щодо наявності індивідуалістичних цінностей, зокрема в контину-
умі вітчизняної культури, їх специфіки, міри поширення і характеру впливу на розвиток нашого етносу; 
а також висновки щодо їх перспектив в умовах модернізації українського суспільства [3, 4].  

Основною методологічною цінністю висновків українських дослідників можна вважати розуміння того, 
що сучасна українська гуманітаристика також наголошує на необхідності переорієнтування наукових дослі-
джень у культурологічне русло, що, з одного боку, за неможливості іншого апелюватиме до необхідності 
плюралізації наукових підходів, а з іншого – дасть змогу виявити національно-смислові проблеми культури з 
урахуванням антропологічної парадигми, яка акцентує увагу на ментально-психологічних аспектах її духов-
ного, матеріального та інтеракціонального зрізу як сфери спільного побутування людей.  

Загалом, незважаючи на прагнення дослідників змінити або доповнити перелік культурних вимірів, 
дихотомія індивідуалізм-колективізм залишалася незмінною. Незначними відмінностями можна вважати 
відхилення у змістовному наповненні цих понять. Утім, зміни у якісному теоретичному їх наповненні впли-
нули не лише на трансформацію підходів, а й на формування особливих методик виміру, що в майбут-
ньому, на нашу думку, визначило і визначатиме відмінності у результатах досліджень різних авторів.  

Відтак дослідження дилеми індивідуалізм-колективізм не втрачатиме своєї актуальності і в 
майбутньому, про що свідчать емпіричні (кількісні) крос-культурні дослідження, які продовжуються і в 
наш час. Основні положення, методи та висновки цих досліджень дають змогу сформувати концепту-
алізоване уявлення про основні теорії, які вплинули на формування емпіричних методик дослідження 
індивідуалістських та/чи колективістських пріоритетів різних культур. Крім того, вони обґрунтовують 
загальні ідеї щодо майбутнього культурної дилеми індивідуалізм-колективізм. 
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Романуцкий В. М. К проблеме формирования методологической гетерогенности в исследовании 

культурного измерения "индивидуализм-коллективизм" 
В статье очерчено основные мировоззренческие трансформации та научные тенденции, которые спо-

собствовали формированию современных подходов в исследовании культурного измерения "индивидуализм-
коллективизм" на основе научной гетерогенности, междисциплинарности и плюрализма. Существенное внима-
ние уделено определению основных подходов та проблеме преодоления противоречий в приоритетности иссле-
дования индивидуальных или культурно-общественных детерминант в изучении индивидуализма-коллективизма. 

Ключевые слова: индивидуализм, коллективизм, междисциплинарность, научный подход, методология, 
кросс-культурные исследования. 

 
Romanutskyi V. The problem formation of methodological heterogeneity in studies of cultural 

dimensions "Individualism-Collectivism" 
This article outlines the main ideological transformation and scientific trends that helped shape the modern 

approaches to the study of the cultural dimension "individualism – collectivism" on the basis of scientific heterogeneity, 
interdisciplinarity and pluralism. Special attention is given to the basic approaches to the problem and overcome contradictions 
in research priority of individual or cultural and social determinants in the study of individualism – collectivism. 

The main controversy in the study of cultural phenomena that emphasize or individuality or collectivist priorities, 
prompted the creation of various scientific studies , particularly within the same field of knowledge to which the cultural 
and science. They often could not reach an agreement, which still determines the formation of the dispositions and 
values ekspektatsiy in society – people who care about satisfying their interests and needs, and then builds a culture 
according to his own purpose, which is reflected in the relevant motives, or culture, based on the idea of goal-setting, i.e. 
joint collective action. So appeal to their analysis seems important aspect not only for conceptual understanding of the 
phenomenon of individualism and collectivism, but also to justify the need for further research in the growing trend 
towards interdisciplinarity. 

In the first phase the formation of research methodology dilemma individualism – collectivism influenced the 
development of quantitative methods based on traditional ethnology interaction with research technologies demography 
and sociology. To date, quantitative method in conjunction with an interdisciplinary methodology can be considered the 
ultimate in cross-cultural studies cultural dilemmas. However, the article pay attention to a number of new features and 
approaches that influenced the modern methodology of the study. In particular, the proposed Florence Klakhon and 
Clyde Klakhonom way to systematize values, quantitative (mathematical) methods of survey, analysis of variance among 
the first to find this kind of research. 
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Proof of the main trends that prevailed in the theoretical and methodological quest began conclusions W. 
Thomas and F. Znanetskiy in the "Polish Peasant in Europe and America," which proposed to focus on the 
interdependence of individual, social organization and culture. 

Suholosnymy be considered and vision of Russian explorer Vladimir Druzhynin that emphasizes that today 
there is no reason to consider teaching communication "culture – especially the psyche" causal. Correct to talk about 
their correlation dependence. 

Important achievements were the works of American social psychologist M. Rokicha , who along with Robert 
Inhlhardom author believes conceptualization of methodological limits for modern empirical, including comparative, 
research values, which are now widely used Israeli researcher S. Schwartz. 

An important methodological premise can be considered the synthesis of functional and symbolic approaches 
proposed by T. Parsons. Research T. Parsons formed the basis for the proposed E. Shylzom for the study of culture 
mentally fifth dimension and cultural values. 

Features collectivism – individualism also studied within the anthropological study of culture direction , 
interesting findings of which can be found in "Cultural Studies" Russian researcher A. Belik. 

In addition, research dilemmas collectivism – individualism were and are most common among psychologists 
(social, ethno-cultural, cross-cultural) and cultural scientists, philosophers, sociologists, economists who study represent 
a somewhat different perspective. 

Active inclusion of research collectivism – individualism in textbooks on organizational management and 
corporate culture indicates an increased interest in these phenomena by managers, managers at various levels, 
marketers and others, at first glance, quite far from the cultural problems professionals. 

Among Ukrainian scholars activated interdisciplinary research within economics and management application , 
indicating interest in the cultural aspects of institutional change. It works Yu. Palyehy, W. Linden, D. Jaransk, V. 
Korzhenko, G. Pisarenko, T. Gaidai, N. Litvinenko, A. Pylypenko et al. 

The main methodological value conclusions Ukrainian researchers can assume an understanding of the modern 
Ukrainian humanities also stresses the need to refocus research in the cultural mainstream. 

In general, such an understanding of the relevance of psychological approaches in combination with qualitative 
and quantitative methods of research supports the view of the need to search within cross-cultural studies reasonable 
balance methods and approaches based on interdisciplinary research, particularly with regard to ambiguous phenomena 
such as individualism and collectivism. 

Key words: individualism, collectivism, interdisciplinary, scientific approach, methodology, cross -cultural 
research. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОЗВІЛЛЄВОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ`Ї 

 
У статті розглянуто дозвіллєву культуру сучасної української сім’ї. Значну увагу приділено 

вільному та дозвіллєвому часу сім’ї, важливості його раціонального проведення. Досліджуються 
форми та методи організації сімейного дозвілля в сучасному українському суспільстві. Доведено, 
що правильно організоване культурне дозвілля виконує роль збереження та зміцнення сім'ї, зберігає 
традиції, має велике значення для виховання дітей, емоційно-духовного єднання подружжя. 

Ключові слова: українська сім'я, вільний час, сімейне дозвілля, дозвіллєва культура. 
 
Сім`я – одна з найбільш стародавніх форм соціальної спільності людей. У сім`ї, через сім`ю, в 

умовах родинного побуту, праці, дозвілля формуються первинні ціннісні орієнтації та соціальні наста-
нови молодого покоління. Сім`я, у силу своєї специфіки, є не лише осередком моралі, національних 
звичаїв і традицій, духовного і соціального досвіду народу, а й тією рушійною силою, яка спроможна 
забезпечити формування культури індивіда, духовне відродження та розвиток нації. Саме з сім`ї про-
ростає культура й духовність – завдяки раціональному проведенню вільного часу і дозвіллєвої діяль-
ності. 

Тема дозвілля, дозвіллєвої діяльності сім‘ї в нашій країні не втрачає своєї актуальності. 
Проблеми організації сімейного дозвілля стають об’єктом дослідження соціології вільного часу, куль-
турології та педагогіки дозвілля, та визначені важливими серед фундаментальних наукових дослі-
джень. Це, зокрема, праці присвячені: особливостям виховання дітей у традиційній українській сім`ї 
(О.Вишневський, В.Постовий); з`ясуванню місця і ролі культурно-просвітницької діяльності у духовно-
му розвитку людини та сучасної української молодої сім‘ї (Т.Алєксєєнко, С.Анісімов, Л.Бойко, К. Гайду-
кевич); визначенню педагогічного потенціалу українських народних традицій і обрядів у виховному 
процесі (О.Воропай, М.Стельмахович, К.Журба, В.Скуратівський). У працях Н.Б.Бабенко, В.А. Волови-
ка, В.М.Пічі, І.В. Петрової, О.М.Семашка, Н.М.Цимбалюк зроблено чимало в осмисленні соціальної та 
індивідуально-особистісної цінності вільного часу та дозвілля, їх соціальних функцій, тенденцій вико-
ристання, джерел і шляхів збільшення.  
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Об’єктом нашого дослідження є дозвіллєва культура сім’ї, предметом – особливості дозвіллє-
вої культури сучасної української сім’ї. Відповідно до актуальності даної проблеми метою наукової 
статті є дослідження особливостей дозвіллєвої культури української сім’ї в сучасному соціокультурно-
му просторі. Серед основних завдань виділено: з’ясувати важливість раціонального проведення віль-
ного часу та дозвілля в сім’ї, дослідити форми та методи проведення сімейного дозвілля, визначити 
особливості дозвіллєвої культури сучасної сім’ї в Україні. 

Сфера дозвіллєвої культури в Україні зазнає впливу багатьох соціальних факторів. На її роз-
виток впливає фінансово-економічний стан країни, динаміка соціально-культурної політики, особливо-
сті науково-технічного прогресу, явища міграції тощо. Зі збільшенням вільного часу проблема дозвілля 
стає дедалі важливішою соціальною проблемою. Психологи та соціологи пишуть про раціоналізацію, 
оптимізацію дозвілля, педагоги і батьки вказують на недоліки використання вільного часу, на зростаю-
чу завантаженість школярів; юристи і правознавці однією з причин злочинності й антиправової поведі-
нки називають низьку культуру дозвілля значної частини населення. Посилення вимог до сфери 
дозвілля супроводжується ускладненням його структури, удосконаленням матеріально-технічної бази. 
У зв'язку з цим необхідно мати більш чітке уявлення про дозвілля і його культурну організацію як у ве-
ликому суспільному масштабі, так і в масштабі сімейно-побутового характеру [4, 87].  

У сімейно-побутових традиціях особливе місце посідає організація культурного дозвілля. З давніх-
давен в Україні живе традиція, згідно з якою родичі й свояки завжди допомагають одне одному, діляться 
радістю і горем, збираються разом у свята, приносять ласощі чи подарунки дітям. Досвід передавався від 
одного покоління іншому, а відтак, зміцнювалося і відроджувалося коріння, підтримувався зв'язок з мину-
лим. У другій половині ХХ ст. давні звичаї, обряди, традиції, вірування зберігалися переважно в украї-
нській селянській сім`ї. Відправлення щоденної молитви, розповіді про минуле, про рід, село, відзначення 
сімейних і церковних свят – ці елементи відносили до культурного способу життя в родині.  

Діюча протягом століть соціокультурна традиція щодо вступу в шлюб та народження дітей за-
знала значної трансформації. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом демо-
графії та соціальних досліджень НАН України. Згідно з ним з перерахованих трьох сімейних цінностей 
(кохання, діти, побут) переважна більшість молоді обрала кохання 74,7%, тоді як народження і вихо-
вання дітей є важливою цінність лише для 15,5% респондентів [6, 67]. За даними вітчизняного Держ-
комстату, в 70% сучасних українських сімей з дітьми виховується тільки одна дитина, у 25% – дві, а на 
народження більшої кількості дітей зважилися тільки 5% родин. На жаль, багатодітні, складні сім’ї в 
Україні трансформувались у прості або взагалі бездітні. Відповідно, послабилось сімейне виховання 
та дозвіллєва культура родини, змінились їх форми та методи. 

Сьогодні тривають палкі суперечки теоретиків і практиків щодо питань про суть і місце вільного 
та дозвіллєвого часу особистості, зокрема про те, як мають вільні години співвідноситися з годинами 
праці і побутових справ, дозвіллям і відпочинком сім`ї та індивіда. Найрізноманітніші питання вільного 
часу широко обговорюються на телебаченні та сторінках преси. Створюються нові центри масового 
дозвілля, культурно-спортивні та торговельно-розважальні комплекси, заклади для проведення до-
звілля сім`ї. Організація сімейного дозвілля ускладнюється тим, що потрібно знайти такі форми до-
звілля, які були б цікаві всім членам родини незалежно від віку. 

 Час дозвілля – це вільний від роботи або іншої обов'язкової діяльності час. Вільний час і до-
звілля кожного члена сім`ї як сфери індивідуального буття співвідноситься як частина й ціле. У цей час 
людина вільно вибирає ті чи інші заняття, проводить час відповідно до своїх духовних і фізіологічних 
потреб, інтересів і схильностей. Дозвілля можна класифікувати як активне і пасивне, культурне і без-
культурне, індивідуальне і колективне, сімейне, шкільне, суспільне, захоплююче і різноманітне. У 
будь-якому випадку дозвілля пов'язане з вільним часом. Вільний час сім`ї можна визначити як частину 
соціального часу, вивільнену від неодмінних справ, яка є сферою вільної діяльності членів сім`ї, зумо-
вленою всією сукупністю соціальних відносин певного суспільства і рівнем духовного розвитку індиві-
да [1, 48-49].  

Культурне дозвілля сім`ї включає в себе сукупність занять, за допомогою яких відновлюються 
розумові, фізичні та психічні сили кожного члена сім`ї. Сьогодні міцність психологічних зв’язків по-
дружжя дедалі більше залежить від того, як саме родина проводить свій вільний час. Як свідчать наукові 
дослідження, ми проводимо у власних квартирах разом з сім`єю 70-80 % вільного часу. З послабленням 
господарсько-економічної функції у життєдіяльності сім`ї зростає функція вільного часу – необхідна умо-
ва гармонійного розвитку кожного члена сімейного колективу, підтримання в ньому сприятливого психо-
логічного клімату, зміцнення подружніх стосунків. Важливо, щоб кожна людина займалася улюбленою 
справою і виконувала ті соціальні функції, які більше всього відповідають її можливостям та інтересам. 
Тим більше важливо, що проводячи дозвілля разом, батьки і діти краще пізнають один одного, знахо-
дять оптимальні шляхи взаєморозуміння – а все це робить родину повноцінною у повному розумінні 
цього слова. Через сімейну сферу традиції успадковуються поколіннями. В рамках сім`ї засвоюється 
близько 60% усього обсягу етнокультурної інформації, яка потім становить основу для етнічної само-
ідентифікації особистості. На фоні процесів глобалізації у житті суспільства сім`я є стабільним елеме-
нтом у національному вихованні особистості. Шляхом навчання спілкуванню в сім`ї і формування за-
гальнолюдських рис поведінки здійснюються перші кроки соціалізації особистості [1, 64]. 
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Правильно організоване культурне дозвілля виконує роль збереження сім'ї як цілісної одиниці, 
зміцнює сім'ю, закріплює кращі традиції, має велике значення у вихованні дітей, емоційному єднанні 
подружжя. Нажаль сьогодні обмежені умови для раціонального проведення вільного часу. Адже фі-
нансові проблеми не дають можливості багатьом сім’ям реалізовувати свої потреби у відпочинку, 
оздоровлювати сім'ю в санаторії, на морі, відправляти дітей у літній табір, мандрувати. 

Характеризуючи зміни в структурі вільного часу сім`ї, можна сказати, що сьогодні відбувається 
своєрідна популяризація форм дозвілля: з одного боку, збільшується час на користування громадсько-
організаційними послугами відпочинку (переважно активними його формами), з іншого боку зростає 
вільний час, який проводиться вдома. Цей факт можна пояснити ситуацією, яка склалася останнім ча-
сом в суспільстві, а саме більш забезпечена частина суспільства має значну перевагу у можливості 
використання вільного часу. При цьому такі форми дозвілля, які традиційно проводились в домашніх 
умовах (співи, рукоділля та інші) витісняються телебаченням, інтернетом тощо. 

Сім`я – неоднорідна за складом група людей, вікові, статеві, професійні особливості якої по-
значаються на загальних рисах культурних умов організації дозвілля. Наприклад, за своєю структурою 
та спрямованістю вільний час різний у чоловіків та жінок, жителів міста і села, службовців і робітників. 
Встановлено, зокрема, що в сім`ї інтелігенції більше уваги приділяють індивідуальним формам до-
звілля, у них значно більша вибірковість до занять у вільні години, на які суттєво впливає професійна 
діяльність членів сімейного колективу. Сім`ї службовців менше захоплюються масовими формами 
відпочинку, проте більше уваги приділяють читанню та перегляду телепрограм. Сім`ї робітників орієн-
товані на колективні форми дозвілля, більше захоплюються культурними видовищами, екскурсіями, 
походами. Сім`ї селян свій вільний час проводять на присадибних ділянках, на природі, в місцевих 
закладах культури. Порівняння культурних запитів сімей різних соціальних груп переконливо свідчать 
про те, що, як у сім`ї робітника, так і в сім`ї селянина чи науковця, однаково високо цінуються літера-
тура, музика, мистецтво [3, 38]. 

В сім’ях середнього та старшого подружнього віку роль дозвілля досить значна. З віком обсяг 
позаробочого часу зростає, то ж поряд з активним залучення до мистецтва у подружжя з`являється 
більша вибірковість в орієнтації на домашні форми дозвілля. Аматорські заняття для багатьох стають 
"другою професією". Уміння збагатити своє дозвілля, а завдяки цьому залишитися у колі сім`ї цікавою 
людиною сприяє духовній близькості з рідними. Потреба у спільному проведенні часу дозвілля з діть-
ми та онуками зростає у подружжя з віком. На час відпусток, літніх канікул і загалом у вільні дні нукле-
арна сім`я намагається перетворитися у розширену, де під одним дахом проживають декілька 
поколінь. Міські сім`ї зазвичай прагнуть проводити своє дозвілля на природі, подорожують або просто 
їдуть у село. Молоді сім`ї більше орієнтовані на суспільно-організовані масові форми дозвілля, ніж 
молодша сім`я. Тут діє фактор стихійності та новизни у виборі занять у вільні години, проведення від-
пустки чи святкових днів.  

З віком виробляється індивідуальний стиль використання вільного часу, який залежить від 
професійних та демографічних особливостей членів сім`ї. Збільшується інтерес до живопису, класич-
ної музики, образотворчого мистецтва, підвищується вибірковість щодо форм активного і пасивного 
відпочинку. Так, найчастіше відвідують заклади культури подружжя, що прожили у шлюбі понад 10 
років: 56 відсотків з них (міського населення) постійно бувають в театрах, музеях на виставках. Закрі-
плюється вміння раціонально планувати, заощаджувати час і кошти для матеріально-технічного за-
безпечення та проведення вільного часу і дозвілля [1, 52].  

 У сучасній Україні виникають нові форми соціальних та економічних внутрісімейних взаємин. 
Суттєво змінюється становище жінки в сім`ї. Історично склався такий спосіб життя сім`ї, де жінка була 
закріплена домашньою працею, побутом. Навіть сьогодні на виконання хатніх робіт (приготування їжі, 
прибирання оселі, прання білизни тощо) жінки витрачають у 2,5-3 рази більше часу, ніж чоловіки. В 
цілому жінки у вільний час більше уваги приділяють читанню літератури, спілкуванню з дітьми, відві-
дуванню знайомих. Чоловіки ж віддають перевагу перегляду телепередач, читанню преси, відвідуван-
ню стадіонів тощо.  

Правильна спрямованість дозвіллєвої культури – необхідна передумова продуктивного функ-
ціонування сім`ї. Діти у майбутньому дорослому житті наслідують приклад батьків, які вміють з корис-
тю для себе та домашніх заповнювати своє дозвілля. У родині, в якій батьки живуть активним 
культурним життям, де книга і газета є необхідною річчю в побуті, культурне виховання здійснюється 
навіть тоді, коли батьки не думають про нього. 

Сучасна сім`я, за свідченням дослідників, на виховання прикладом шляхом залучення до спі-
льної діяльності витрачає порівняно з іншими складовими дозвілля дорослих найменше часу. Майже 
зовсім зникли сімейні читання, музикування, спів тощо. Значну диспропорцію у спробах прилучення до 
культурних цінностей певною мірою можна пояснити значним поширенням засобів масової комунікації. 
Збільшення кількості передач та теле, відеофільмів значно знизили потребу у читанні, відвідуванні 
театрів, концертів. "Твіттер", "ВКонтакті", "Фейсбук"… Назви цих глобальних соціальних мереж відомі 
кожному поважаючому себе підлітку. Та й не тільки молодь використовує інтернет для спілкування. 
Ще кілька десятків років тому про таке явище ніхто й подумати не міг, а тепер ми з подивом дивимося 
на тих, хто каже, що й досі не підключений до глобальної павутини. Посилення тенденції до пасивного 
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проведення вільного часу ускладнило і загострило ряд проблем дозвілля – передусім виховання куль-
турних потреб і смаків людей, які стимулювали б організацію відповідних форм домашнього дозвілля. 
Оскільки пасивне дозвілля – надто обмежений спосіб проведення вільного часу, тільки у поєднанні з 
активним відпочинком воно має сенс.  

В організації культурного дозвілля велике місце займає телебачення. Майже у 77,3% випадків 
домінуюча роль належить телевізійним каналам. Маючи можливість приймати від 16 до 100 каналів, 
сім`я, особливо молоде покоління, майже весь свій вільний час (нерідко – на шкоду навчанню, занят-
тям трудовою діяльністю, спортом) присвячує безсистемному переглядові телевізійних програм [2, 
201]. Звичайно, різноманітна інформація, яка надходить з голубих екранів, заслуговує на увагу. Пізна-
вальні передачі, виступи митців, політиків, філософів, фахівців інших галузей, допомагає дізнатися 
багато цікавого, розібратися в подіях, що відбуваються у світі, створює можливості для ознайомлення 
з різними точками зору на ті чи інші факти тощо. Але непомірний перегляд телепередач дітьми нерідко 
призводить до вкрай небажаних наслідків. У дітей не тільки псується зір і погіршується здоров'я, а й 
притуплюється емоційне сприйняття. Оскільки поряд зі справді пізнавальною і корисною інформацією 
екран переповнений низькопробною продукцією ("мильні опери", кліпи з примітивним, а то й непри-
стойним змістом пісень, засилля реклами тощо). Варто додати до цього переліку і кінострічки, які про-
пагують жорстокість і відкрите насильство, порнографічні сюжети. Заборона дивитися всі підряд 
телепередачі нічого не дасть, якщо батьки не будуть намагатися розумно спрямувати діяльність дити-
ни в години дозвілля. Необхідно прагнути до того, щоб сімейне дозвілля було активнивним, різномані-
тним, сприяло духовному зростанню і батьків, і дітей. Найкращою формою задоволення потреби у 
спілкуванні є здорова атмосфера у сім`ї, добрі стосунки з друзями. 

Раціональне дозвілля сім`ї займає особливе місце в розвитку морально-естетичної культури. 
Сімейне виховання розпочинається з любові до дитини, адже діти – плід кохання. В сім`ях, де батьки 
приділяють увагу спільному відпочинку з дітьми, розширенню їхнього кругозору, залученню до домашніх 
справ, спостерігається взаєморозуміння, відсутні конфлікти, створюється гармонійний мікроклімат. Це 
пояснюється тим, що в родині створюються найбільш інтимні умови життєдіяльності людей, їхнього спіл-
кування і взаємин, більшість людей проводять значну частину вільного часу саме в сімейному оточенні. 
Сімейне дозвілля є сферою знімання напруги, переключення на спілкування з близькими людьми, духо-
вної релаксації людини, зміцнення сімейного колективу. Саме сім`я є тим соціальним осередком, де діти 
одержують свої перші життєві уроки і прилучаються не лише до культури, а й до створення, формуван-
ня, виховання культурної особистості. В організації сімейного дозвілля велике значення має вміння до-
рослих розумно використовувати свої вільні години і навчити цьому дітей. Успіх виховання залежить від 
виховного потенціалу сім'ї, взаємостосунків, які складаються між всіма членами родини, особистого при-
кладу батьків, їх педагогічної культури, у передачі дітям дорослими членами сім'ї соціального досвіду. 

На жаль, в наш час рідко зустрінеш сім`ю, в якій практикується спільна робота батьків і дітей з 
оформлення житла, де відведенні місця для таких занять, як колекціонування, в'язання, фотографія, 
вирощування квітів, туризм, проведення інтелектуально насичених сімейних вечірок. Потрібно намага-
тися виховувати гарні звички культурного відпочинку і пам'ятати при цьому, що вони втрачаються ле-
гше, ніж здобуваються. Звички позитивного дозвілля залишаються надовго, якщо стають традицією. А 
навчити цьому дітей треба зі встановлення і підтримки правильного режиму дня, розподілу трудових 
обов'язків у родині, виконання простих сімейних правил. Потрібно відроджувати таку сімейну тради-
цію, коли дорослі в спілкуванні з дітьми відкривають їм різноманіття навколишнього світу. Оскільки в 
значної частини сучасних дітей розвивається раціоналізм мислення і сприйняття навколишнього на 
шкоду розвитку емоційного світу. Розвиваючи і удосконалюючи спільні інтелектуальні ігри, які збага-
чують духовний світ людини, у дітей формується емоційне світосприйняття. Необхідно пам'ятати, що 
найдужчими засобами формування духовного багатства дітей є не формальні виховні впливи, а не-
прямі: читання і розповідання казок, книг; бесіди про життя простих і видатних людей; літературні ве-
чори, домашні ігри, сімейні свята, прогулянки до лісу, спільне відвідування кіно, театрів, виставок, 
музеїв. Люди, які мають спільні інтереси, швидко знаходять теми для спілкування.  

Створення і підтримка сімейно-побутових традицій і організація культурного дозвілля в родині – 
основна умова формування особистості. Захоплення допомагають зберегти дружбу і взаєморозуміння в 
роботі, зближують батьків і дітей. Зацікавившись певним жанром мистецтва, сім`я не може обійтися без 
збирання нових матеріалів, поповнення інформації з газет та журналів, вивчення спеціальної літератури. 
Результативність проведення вільного часу оцінюється як правило особистісними здобутками кожного 
члена сім`ї: що нове пізнав, чим збагатився, чому навчився. В організації дозвілля величезну роль віді-
грає читання літератури. Однак рівень читацької культури в значної частини як дітей, так і дорослих ду-
же далекий від бажаного. Батьки дуже рідко надають допомогу дітям у виборі літератури. 

У культурній організації сімейного дозвілля особливе місце займають колективні сімейні прогу-
лянки. Важливо, щоб вони були не від випадку до випадку, а увійшли в звичку, і саме – прогулянки спі-
льні. Дуже часто буває так, що батьки й діти прогулюються окремо, начебто з тактовних розумінь – не 
заважають один одному. Це цілком природно: адже у дорослих і дітей у силу вікової психології інтере-
си різні. Але повинні й бути спільні інтереси. Це вже залежить від ідейно-моральної атмосфери роди-
ни, яку потрібно створювати і якою потрібно управляти.  
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За Арістотелем, сім'я – перший вид спілкування людей. Свято для душі, радість у домі – це те, на 
чому тримається сім`я, особливо в наш час. Саме під час такого спілкування засвоюються основи морально-
сті, духовності та милосердя. У житті будь-якої родини є події, що відзначаються за традицією як сімейно-
побутові свята: дні народження, початок і закінчення навчального року в школярів і студентів, вступ до трудо-
вого життя, вихід на пенсію. Такі події, цілком природно, повинні святкуватися по-різному, але головне, щоб 
не було на такому святі нудьги й одноманітності, щоб на торжестві дітей батьки не почували себе зайвими і 
не змушені були залишати їх. І навпаки: щоб діти не виявлялися в такому положенні на торжестві батьків. 
Святкуючи день народження сина або дочки, багато батьків не вміють зробити цей урочистий день сімейним 
святом. Насамперед батьки обговорюють питання частування, оздоблення кімнати, запрошення гостей, але, 
на жаль, забувають зробити так, щоб син чи дочка з нетерпінням чекали свого свята, щоб вони з вдячністю 
думали про людей, які подарували їм у цей день багато радості. 

Аналіз сучасного стану сімейно-шлюбних відносин свідчить про нерозвиненість системи духо-
вних цінностей тих молодих сімей, де не визначені ціннісні орієнтації щодо відповідальності за перс-
пективи шлюбу. Художня творчість, яка має могутній потенціал емоційного впливу на людину, слугує 
важливим чинником формування системи духовних цінностей молодої сім’ї. Зважаючи на те, що обра-
зи мистецтва здатні пробуджувати в людині як високі, так і низькі прояви, гостро постає питання не 
тільки контролю за змістом телепрограм та часом їх демонстрації, а й особистої відповідальності кері-
вників програм, журналістів, митців за свою продукцію [5, 11-12]. 

Вивчення особливостей дозвіллєвої культури сучасної української сім’ї дає змогу говорити про 
її значний соціально-культурний потенціал і можливості використання. Суперечливі тенденції, що 
склалися в культурному житті суспільства, вимагають серйозного наукового аналізу, спрямованого на 
дослідження особливостей використання сім`єю культурологічного потенціалу сімейного дозвілля з 
метою його раціонального використання. 

В умовах кризи, руйнування установлених світоглядних стереотипів соціокультурна роль сім`ї 
зростає. Актуальність відповідних наукових досліджень зумовлена стратегічними цілями, що стоять 
перед прикладною культурологією і педагогікою дозвілля, а саме: збереження кращих сімейних тра-
дицій, звичаїв та обрядів; посилення сімейного виховання, спілкування, емоційного єднання та близь-
кості членів родини; удосконалення структури, форм та методів сімейного дозвілля; відродження і 
розвиток національної духовної культури; обґрунтування і розроблення нових технологій організації 
культурного сімейного дозвілля як сфери соціалізації особистості, що сприяє культурному розвитку 
шлюбно-сімейних відносин в українському суспільстві. 
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Сушицкая И. М. Особенности досуговой культуры современной украинской семьи 
В статье рассмотрено культуру досуга современной украинской семьи. Значительное внимание уделено 

свободному и досуговому времени семьи, важности его рационального проведения. Исследуются формы и ме-
тоды организации семейного досуга в современном украинском обществе. Обосновано, что правильно организо-
ванный культурный досуг исполняет роль сохранения и укрепления семьи, укрепляет традиции, имеет большое 
значение для воспитания детей, эмоционально-духовного единения супружеских пар. 

Ключевые слова: украинская семья, свободное время, семейный досуг, досуговая культура. 
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Sushytska I. The Features of the Leisure Culture in a Contemporary Ukrainian Family 
The article deals with the leisure culture of a contemporary Ukrainian family. Its features are analyzed in the 

modern socio-cultural space. Much attention is given to free and leisure time in the family. The article touches upon the 
issue of the forms and methods of the organization of a family leisure in contemporary Ukrainian society. It was proved 
that a well-organized cultural leisure serves for the preservation and strengthening of a family, reinforces the best 
traditions, plays a crucial role in bringing up the children, emotional and spiritual union of spouses.  

The family, by virtue of its nature, is not only the center of morality, national customs and traditions, spiritual and 
social experience of the people, but the motive power, which is able to provide a forming of an individual’s culture, 
spiritual revival and development of the nation. Culture and spirituality of the individual as well as of the society grows 
just from the family. 

The issue of leisure, leisure activities of the families in our country does not lose its urgency. Problems of family 
entertainment become the object of study of leisure time sociology, leisure culture study and pedagogy, and are 
identified in a number of basic scientific research by T. Alekseenko, S. Anisimova, N. Babenko, L. Boyko, K. 
Gaydukevich , V. Volovik, O. Vishnevsky, V. Postoviy, V. Pich, I. Petrova, O. Semashko, N. Tsymbalyuk and so on. 

The scope of leisure culture in Ukraine is under the influence of many social factors. The financial and economic 
situation in the country, the dynamics of social and cultural policies, the peculiarities of the scientific and technological 
progress, the phenomenon of migration have a great impact on the development of this scope. With the increase of a 
free time the leisure issue is becoming a crucial social problem. 

Cultural leisure in the family includes a set of activities through which mental, physical and psychic strength of 
each member of the family is restored. Today the durability of psychological ties of a married couple increasingly 
depends on the way the family spends their free time. According to the scientific research, we spend with our family 70-
80% of free time in our own apartments. With the weakening of the economic function in the family life, increases a 
function of a free time – a necessary condition for the harmonious development of every member of the family group, 
keeping up a favorable psychological climate in it, strengthening the marital relationships. 

Well-organized leisure time acts as a cultural preservation of the family as a complete unit, strengthens families, 
consolidates the best traditions, is of great importance in bringing up the children and the emotional union of spouses. 
Unfortunately, nowadays there are limited conditions for spending a free time efficiently. However, financial problems 
make impossible for many families realize their need to rest, heal the family at the resort or seaside, send their kids to 
summer camp or let them travel and so on. 

Characterizing the changes in the structure of the family free time, we can say that today takes place a peculiar 
popularization of leisure forms: on the one hand, increases the time for using the public-organizational leisure service. 
On the other hand, increases the free time at home. This fact can be explained by the situation that has arisen in the 
society in recent years, namely, more well-to-do part of society has a significant advantage in the possibility of using free 
time. However, such forms of entertainment that were traditionally conducted at home (singing, crafts, etc.) are forced 
out by TV, Internet, social networks. 

Proper orientation of a leisure culture is a necessary precondition for productive functioning of a family. Children 
in their future adult life will follow the example of parents who can fill in their leisure time with the benefit for themselves 
and their family people. In the family where the parents conduct an active cultural life, where the book and the periodicals 
are essential things in a mode of life, the cultural education is carried into practice at all times.  

Rational family leisure takes a special place in the development of moral and aesthetic culture. In the families, 
where parents pay attention to a joint rest with children, expanding their horizons, attraction in the household chores, one 
can examine a mutual understanding, there are no conflicts and it has created a harmonious climate. Keep in mind, that 
the strongest means of forming the spiritual wealth of children are very often not formal educational impact, but indirect: 
reading and telling fairy tales, books; discussions the lives of ordinary and famous people; literary evenings, home 
games, family holidays, walk in the wood, a joint going to the cinema, theater, exhibitions, museums, etc. 

Study of leisure culture in a contemporary Ukrainian family suggests its significant social and cultural potential 
and the possibility of its use. Conflicting trends prevailing in the cultural life of the society, require serious scientific 
analysis, aimed to study the features of using a cultural potential of family leisure purposely its rational conduct. 

In the conditions of crisis, the destruction of the established ideological stereotypes, social and cultural role of 
the family is growing. The urgency of scientific research dues to the strategic objectives facing applied cultural studies 
and pedagogy of leisure, namely, the preservation of the best family traditions, customs and ceremonies; strengthening 
family education, communication, emotional union and closeness of family members; improvement the structure, forms 
and methods of family leisure; revival and development of the national spiritual culture; substantiation and development 
of the new technologies in the organisation of cultural family leisure as a sphere of personality’s socialization, which 
promotes a cultural development of marital and family relations in Ukrainian society. 

Key words: Ukrainian family, free time, family leisure, leisure culture. 
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КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

 
У статті викладені основні підходи до визначення поняття культурна політика. На основі 

аналізу сучасних наукових досліджень, розкривається сутність поняття як об’єкта міждисциплінар-
ного вивчення. Науковці інтерпретують поняття під впливом історичних, суспільних, політичних, 
економічних, технологічних та інших факторів, а також розуміння культури та її ключових елемен-
тів і пріоритетів. Під час дослідження пропонується інтегроване трактування культурної політи-
ки – як певного курсу дій, ретельно розробленого підходу та стратегії у галузі культури. 

Ключові слова: культурна політика, культура, політика, управління у галузі культури. 
 
Певне розуміння сутності, складових та призначення культурної політики впливає на її форму-

вання та реалізацію на державному рівні. Впровадження тієї чи іншої моделі культурної політики здій-
снює широкий вплив – від позиціонування держави в світі до загального добробуту її громадян. Певне 
трактування поняття культурної політики формується під дією численних факторів – історичних перед-
умов, політичного режиму, міжнародних угод, економічного становища, технічного прогресу, а також 
розуміння культури та її основних і пріоритетних елементів. 

У ХХІ ст. потреба дослідження культурної політики як самостійної галузі теоретичних знань ак-
туалізувалася завдяки необхідності пошуку нових ефективних практичних рішень. Культурно-політичні 
дослідження з метою вирішення реальних завдань силами науковців різних галузей знань вносять 
відмінності у формування понятійно-категоріального апарату. 

Сучасні теоретичні та практичні дослідження оперують численними підходами до визначення 
сутності культурної політики. В межах кожного з них передбачається різне тлумачення значення, стру-
ктури, цілей, механізмів реалізації та ролі культурної політики в суспільстві. Неодноразово як українсь-
кими, так і зарубіжними науковцями здійснювався аналіз і пропонувалося власне бачення проблеми. 
Зокрема, різні аспекти формотворчих чинників культурної політики досліджували: О. Гриценко, Е. Еверіт, 
К. Карнейро, Ч. Лендрі, С. Манді, К. Манхейма, Ф. Матарассо, А. Перотгі, Є. Тоффлер. Багато науковців 
розглядали культурну політику з позицій державного управління – О. Антонюк, О. Астаф’єва, О. Беннет, 
Ю. Богуцький, Л. Востряков, В. Дерега, С. Дрожжина, І. Костиря, А. Леонова та ін. Проблема взаємообумо-
вленості культури та державного управління на рівні окремого суспільства висвітлена у дослідженнях 
П. Бергера, Г. Маркузе, Г. Райта, С. Чукут. Роль державного управління у процесах сфери духовної куль-
тури розглядалися у працях: В. Андрущенка, Г. Атаманчука, Л. Губерського, Д. Дзвінчука, Л. Левчук, В. Лу-
гового, В. Майбороди, І. Надольного, Ю. Павленка, В. Ребкала, П. Ситника, В. Шинкарука.  

У своїх працяї науковці використовують різні підходи до визначення категорії. Зокрема, відо-
мий український вчений, керівник "Українського центру культурних досліджень" О. Гриценко та його 
колеги визначають культурну політику на основі визначення поняття в англомовному науковому світі. 
Вони підтримують точку зору, що культурна політика – це план дій, спрямований на виконання певних 
рішень або досягнення певної мети, тобто цілеспрямована діяльність (policy) у сфері культури і сфера 
суспільної діяльності, пов'язана з державою, її управлінням, владою, тобто та частина політичної дія-
льності (politics), яка стосується культурної галузі. Російська дослідниця О. Астаф'єва пропонує роз-
глядати дане питання з позиції розуміння сутності категорії культури і вказує на взаємозалежність між 
розумінням культури в суспільстві та впровадженням певної культурної політики державою. Її співвіт-
чизник Л. Востряков у ході аналізу понятійного апарату теорії культурної політики узагальнює підходи 
до цільового, інституційного, ресурсного та управлінського визначення категорії у працях зарубіжних 
філософів і культурологів. За визначенням ЮНЕСКО, головною метою культурної політики демократич-
ного суспільства є забезпечення вільного доступу всіх громадян до культурного життя і їхньої активної 
участі в ньому, а також сприяння збереженню самобутності національних культур. У Звіті по культурній 
політиці України Програми оглядів національних культурних політик Ради Європи окреслюються концеп-
туальні підходи до культурної політики, за якого саме поняття передбачає не управлінську діяльність, а 
створення оптимальних умов та середовища для розвитку культурної галузі [2; 4; 6; 11; 12]. 

Однак дослідницькі інтереси більшості науковців торкались лише одного чи кількох із підходів 
до визначення поняття. Автори розглядають культурну політику з позиції об’єкта свого дослідження: 
культурології, політології, державного управління, надання експертних рекомендацій для конкретного 
регіону тощо. Проте, на нашу думку, поняття культурної політики містить у собі кожну з зазначених 
теоретичних складових, знаходячись на межі вивчення суспільно-політичних, юридичних, економічних 
та культурологічних наук. Наукова новизна статті полягає у комплексному огляді наявних підходів до 
тлумачення культурної політики та пошуку найбільш інтегрованого. У зв’язку з цим, метою даної статті 
є огляд основних підходів до визначення сутності поняття "культурна політика". 
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Відповідно до мети завдання наукової статті: виокремити основні наукові підходи до визначен-
ня та розкрити сутність поняття "культурна політика". 

Перші визначення категорії "культурна політика" датуються серединою ХХ ст. Проте частина 
дослідників схиляється до думки, що саме явище з’явилося у більш ранні історичні періоди. Елементи 
управління культурою виникли одночасно з виникненням культури як реального процесу. 

На думку інших вчених, культурна політика з'явилася у Європі наприкінці ХVIII ст. і сформува-
лася як складне явище, що включало: національні пріоритети, мовну політику, концептуальне забез-
печення організації культурно-освітніх і культурно-дозвіллєвих закладів [11]. 

При цьому переважна більшість науковців погоджуються з думкою, що значимі історичні події най-
частіше не планувалися їх ініціаторами як культуроперетворюючі. Зміни в галузі культури відбувались у 
наслідок соціальних, економічних та політичних перетворень. "Князь Володимир хрестив Русь не для того, 
щоб змінити культуру, а щоб створити основу для об'єднання підконтрольного населення у єдиний народ. 
Петро I реформував Росію з власне прагматичних позицій, намагаючись подолати технологічне та еконо-
мічне відставання від Європи (що загрожувало васальною залежністю), не припускаючи, що здійснює 
культурну революцію. Авраам Лінкольн, який оголосив всі штати Північної Америки вільними від рабства, 
також переслідував прагматичні інтереси капіталістичної Півночі і навряд чи сприймав ідею скасування 
рабства і, як наслідок, громадянську війну як явище культурної політики" [7, 38]. 

Розглядаючи тісний взаємозв’язок теоретичної та практичної складових поняття культурної 
політики, варто зазначити, що воно не є статичним. Культурна політика є динамічним явищем, яке по-
стійно змінюється залежно від пріоритетів суб’єктів, що її формують і впроваджують, а також сукупно-
сті історичних, політичних, економічних, юридичних, суспільних, технологічних і навіть інформаційних 
факторів. Окрім того, вона вибудовується з урахуванням попереднього досвіду регіону, враховуючи 
сучасний стан соціокультурної сфери, що також спричинює неоднозначність у розумінні терміну. 

У зв’язку з різноманіттям підходів до визначення феномена культурної політики, на нашу дум-
ку, варто звернутися до етимології його складових – категорій "політика" та "культура". 

Термін "політика" походить від давньогрецького слова "polis", що означало місто-держава, та 
його похідних. Однак єдиного визначення поняття політики немає. Ще давньогрецький філософ Пла-
тон під політикою розумів здатність людини жити в умовах полісу, що ставить її у певні поведінкові 
рамки. Дана категорія як науковий термін стала відома завдяки однойменній праці його учня Аристо-
теля, що означала "те, що стосується держави". У той час політикою називалося все, що мало стосу-
нок до міста-держави. А саме,:державні й суспільні справи, мистецтво управління суспільством і 
державою тощо [9, 150]. 

Політика виникла з необхідності підпорядковувати індивідуальні та групові інтереси загальній 
меті – збереженню цілісності розшарованого суспільства та єдності держави. Відтак політика є усвідо-
мленою діяльністю, спрямованою на забезпечення суспільно-значимих процесів, їх регулювання та 
розвиток у певному напрямку. 

В українському "Політологічному енциклопедичному словнику" політика визначається як "орга-
нізаційна, регулятивна і контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється соціальна діяль-
ність, спрямована головним чином на досягнення, утримання й реалізацію влади індивідами й 
соціальними групами задля здійснення власних запитів і потреб" [5, 258]. 

Український вчений-політолог Петро Шляхтун визначає політику як "діяльність з керівництва та 
управління суспільством на основі публічної влади" Він зазначає: "Керівництво передбачає висунення 
цілей і завдань суспільного розвитку, а управління є практичною діяльністю щодо їх реалізації. Сутніс-
тю політики є управління, спрямоване на узгодження різноманітних соціальних інтересів, забезпечен-
ня єдності і цілісності суспільства. Найважливішим засобом здійснення політики є право" [8, 356]. 

Якщо сутністю політики є управління, то варто зазначити, що у найзагальнішому розумінні 
управління (менеджмент) обов’язково передбачає такі складові процесу як: планування, організацію, 
мотивацію і контроль, необхідні для досягнення певних цілей управління. 

У свою чергу, поняття "культура" вперше ввів в обіг римський мислитель і політичний діяч 
Марк Тулій Цицерон. Спершу воно вживалося для визначення процесу обробки ґрунту. 

Ще у 1952 році американські культурологи А. Кребер і К. Клакхон налічили 164 визначення те-
рміна "культура" і понад 100 спроб пояснити культуру теоретично. Через 20 років французький куль-
туролог А. Моль зібрав більше 250 варіантів визначення категорії [3, 14]. На сьогодні, за твердженням 
петербурзького культуролога Л. Аріарського, їх налічується понад 700. Проте більшість науковців по-
годжуються, що така кількість дефініцій є свідченням неповноти кожної з них [1, 6]. 

Поміж багатьох сучасних визначень терміна можна навести комплексне тлумачення, яке надає 
Енциклопедичний філософський словник інституту НАН України: "Культура (від лат. "cultura" – обробі-
ток, розвиток, виховання, освіта, шанування): 1) історично вихідне значення – обробіток і догляд за 
землею; 2) догляд, поліпшення, ушляхетнювання тілесно-душевно-духовних сил, схильностей і здіб-
ностей людини, а отже, – і ступінь їх розвитку; відповідно розрізняють культуру тіла, культуру душі і 
духовну культуру (вже від Цицерона йдеться про філософію як культуру духу); 3) сукупність способів і 
прийомів організації, реалізації та поступу людської життєдіяльності, способів людського буття; 4) су-
купність матеріальних і духовних надбань на певному історичному рівні розвитку суспільства і людини, 
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які втілені у результатах продуктивної діяльності; 5) локалізоване у просторі та часі соціально-
історичне утворення, що специфікується або за історичними типами, або за етнічними чи регіональ-
ними характеристиками суспільства" [4, 19]. 

Проте група дослідників Ради Європи серед ключових питань сучасної культурної політики ви-
значила перегляд офіційного тлумачення культури і тих складників, які вона має охоплювати; а разом 
з тим сферу повноважень і стратегічну мету структур, що офіційно відповідають за культуру [6, 6]. У 
звіті міжнародних експертів по культурній політиці України наголошується, що не варто тлумачити 
культуру "головне як певні форми спадщини (будівлі, "історична" народна культура, традиційні музеї) 
та "високої" класичної культури (балет, театр, oпeрa, класична музика тощо; причому всі ці види нама-
гаються чітко розмежовувати). Типове для ХІХ століття розуміння культури виявляється непридатним 
для європейської країни, що проводить модернізацію і живе у ХХІ столітті, коли для культурного здо-
ров’я нації необхідними є поєднання різноманітних соціально-економічних заходів і цілей, стимулю-
вання творчих індустрій і економіки знань та засвоєння нових і синтетичних форм культурного виразу 
та продукту" [6, 7]. У цьому сенсі культурна політика є значно ширшою категорією, що може слугувати 
правильному перерозподілу та використанню культурних ресурсів нації для вирішення економічних, 
соціальних і політичних завдань. 

Очевидним стає той факт, що складність феноменів "культура" і "політика" проектується і на 
розуміння самої культурної політики. Адже чим багатший предмет, що досліджується, тим різноманіт-
нішими можуть бути його визначення. 

Одне з перших визначень об’єднаного поняття "культурна політика" з'явилося на круглому 
столі ЮНЕСКО (Монако, 1967 рік). У доповіді "Політика у сфері культури – попередні міркування" під 
політикою у сфері культури розглядався "комплекс операційних принципів, адміністративних і фінансових 
видів діяльності і процедур, які забезпечують основу дій держави в галузі культури". У цьому контексті ре-
алізація політики у сфері культури являє собою "всю суму свідомих і обдуманих дій (або відсутність дій) у 
суспільстві, спрямованих на досягнення певних культурних цілей, за допомогою оптимального викорис-
тання всіх фізичних і духовних ресурсів, якими володіє суспільство в даний час" [10, 5-7]. 

Спираючись на неоднозначність перекладного походження поняття, О. Гриценко доходить 
аналогічного висновку. За його визначенням, культурна політика – це, з одного боку, цілеспрямована 
діяльність (policy) у сфері культури, а з іншого – та частина політичної діяльності (politics), яка стосу-
ється культурної сфери [12]. 

Узагальнюючи науковий доробок зарубіжних дослідників до визначення поняття, Л. Востряков 
виокремлює цільову, інституційну та ресурсну складові, що поєднуються у комплексному управлінсь-
кому підході. Цільовий підхід виводиться ним з визначення "політики" як свідомої діяльності, скерова-
ної на досягнення суспільних цілей. Найбільш близькою до цього принципу є дефініція сербської 
дослідниці М. Драгичевич-Шешич. У її працях термін "політика" позначає свідому діяльність, спрямо-
вану на досягнення конкретних цілей, яких потребує суспільство. Цитуючи колегу, Л. Востряков зазна-
чає, що "кожна сторона суспільної життя має свою мету, тому ми говоримо про цілі в галузі економіки, 
охорони здоров'я, освіти; коли йдеться про здійснення цілей, яких потребує суспільство в галузі куль-
тури, з'являється поняття культурної політики" [2, 81]. 

При інституційному та ресурсному підходах "культурна політика" визначається не лише з точки зору 
поставлених цілей, а в першу чергу, – стану інститутів і ресурсів. Такий підхід до бачення "культурної політи-
ки" запропонували французькі вчені А. Жерар і Ж. Гентіл. На їхню думку, "Політика являє собою систему 
взаємопов'язаних цілей, практичних завдань і вона може здійснюватися у рамках об'єднання, партії, освіт-
нього руху, організації, підприємства, міста, уряду. Але незалежно від суб'єкта політики, вона передбачає 
існування довгострокових цілей, середньострокових і вимірюваних завдань і засобів (людських ресурсів, фі-
нансів та законодавчої бази), об'єднаних у надзвичайно складну систему" [2, 82-83]. 

Узагальнюючи управлінський підхід, науковці торкаються питань, яким чином і за допомогою 
яких ресурсів культурна політика може бути реалізована й досягти поставлених цілей. Наприклад, 
українська дослідниця І. Костиря у своїй праці "Сучасні політико-ідеологічні пріоритети управління 
культурою в Україні" значну увагу приділила питанню культурної політики в державному управлінсь-
кому аспекті. Управління культурою розглядається нею як діяльність інститутів держави, що спрямо-
вана на регулювання відносин у духовно-культурній сфері суспільства; як сукупність принципів і норм, 
що визначають діяльність державних органів і недержавного сектору зі збереження, розвитку і розпо-
всюдження цінностей культури; як комплекс дій і заходів, спрямованих на досягнення певних культур-
них цілей; а культурні процеси з точки зору регулювання державними органами за допомогою 
законодавства та фінансових, економічних, адміністративних і політичних механізмів впливу [4, 23]. 

Важко також не погодитись із вагомим контраргументом О. Астаф'євої – на її думку, окрім кон-
центрації управління у галузі культури на вирішенні питання матеріальної та фінансової оптимізації, 
необхідними є невід'ємне правове регулювання та ключовий показник соціальної результативності [11]. 

В огляді української національної культурної політики, підготованого Радою Європи, експерти 
загалом ставлять питання щодо потреби та доцільності у державних і урядових органах, відповідаль-
них за культуру. На їхню думку, такі структури мають бути спрямовані на створення "середовища для 
культури" у широкому її розумінні, а не на управління "культурою" у вузькому її тлумаченні [6, 23]. 
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Отже, простежується чіткий взаємозв'язок між визначенням і практикою культури та політики, а 
також похідною від них категорією культурної політики. Культурна політика як процес та явище з'яви-
лася значно раніше, ніж культурна політика як поняття. Очевидним є поступове історично зумовлене 
формування явища культурної політики, а також той факт, що культурна політика завжди мала конк-
ретно-історичний характер: вона обумовлена національно-історичним типом культури, історичним ти-
пом і політичним характером держави, рівнем розвитку суспільства, його геополітичними орієнтаціями 
та іншими факторами. 

Так склалося, що залежно від пріоритетності якогось з аспектів науковці надають перевагу пев-
ній дефініції. На нашу думку, найбільш оптимальним видається інтегроване трактування культурної по-
літики у більш широкому значенні як певного курсу дій, ретельно розробленого підходу та стратегії у 
галузі культури. Однак культурна політика продовжує залишатися одним із нечітко визначених понять, 
що зумовлено як його багатозначністю і наявністю різних дослідницьких підходів, так і стабільною дина-
мікою явища, на яке здійснюють вплив історичні, суспільні, політичні, економічні, технологічні та інші фак-
тори. Все зумовлює суттєву складність у визначенні терміна і потребує свого подальшого дослідження. 
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Худолий М. В. Культурная политика: основные подходы к определению понятия 
В статье изложены основные подходы к определению понятия культурная политика. На основе анализа 

современных научных исследований, раскрывается сущность понятия как объекта междисциплинарного изуче-
ния. Ученые интерпретируют понятие под влиянием исторических, общественных, политических, экономических, 
технологических и других факторов, а также понимания культуры и ее ключевых элементов и приоритетов. В 
ходе исследования предлагается интегрированное трактовка культурной политики – как определенного курса 
действий, тщательно разработанного подхода и стратегии в области культуры. 

Ключевые слова: культурная политика, культура, политика, управление в области культуры. 
 
Khudoliy M. Cultural policy: approaches to the definition 
The article outlines the key approaches to the definition of cultural policy. Based on the analysis of 

contemporary scientific researches in it reveals the essence of the concept as an object of interdisciplinary studies. 
The research interests of the majority of scientists only touch one or couple of the approaches to the definition. 

The authors examine the cultural policy of the object position of their study: cultural studies, political science, public 
administration, providing expert advice to a particular region etc. Being on the edge of studying the social, political, legal, 
economic and cultural sciences, the research proposes the concept of cultural policy, which includes each of these 
theoretical components. 

The aim of the article is an overview of the main approaches towards defining the essence of the concept of 
"cultural policy". 

At the beginning the article states that in consequence certain understanding of the essence, purpose and 
components of cultural policy affects on its formation and implementation at the state level. Implementation of some 
model of cultural policy has wide influence from the position of the state in the world to the general welfare of its citizens. 
Besides that, cultural policy, that policy in the sphere of culture, which defines the purposes of cultural development, 
basic principles, methods and regulations of cultural processes, plays an important role in modern society. 

Nowadays necessity in studying of cultural policy as an independent branch of theoretical knowledge is 
actualized by the need in finding some new effective practical solutions. Cultural and political researches in order to solve 
real problems by scientists of different disciplines contribute to the understanding of the differences of concepts and 
categorical apparatus. 

Interpretation of cultural policy is formed under the influence of many factors. Among them are historical 
background, political regime, international agreements, economic conditions, technological progress and understanding 
of culture and its key elements and priorities. 

After that the article passes to contemporary theoretical and practical studies, which operate numerous 
approaches concerning definition of the essence of cultural policy. Within each of them assumed a different interpretation 
of the meaning, structure, objectives, implementation and the role of cultural policy in modern society. 

Although the first definition of the "cultural policy" dated mid-twentieth century, however, the phenomenon 
appeared in earlier historical periods. Cultural policy as a process and phenomenon arose much earlier than cultural 
policy as a concept. Management of culture emerged simultaneously with the emergence of culture as a real process. 
The obvious is the gradual formation of a historically conditioned phenomenon of cultural policy, and the fact that cultural 
policy has always had a concrete historical character: it is caused by national culture, historical type and political state, 
level of society development, its geopolitical orientation and other factors. 

Cultural policy is a dynamic phenomenon, which is constantly changing. It depends on the priorities of the 
subjects and also complex of historical, political, economic, legal, social, technological and even informational factors. 

Besides that, it builds up on the basis of previous experience of the region, considering the current state of 
socio-cultural sphere, which also causes ambiguity in the understanding of the term. 

Due to the diversity of approaches to the definition of the phenomenon of cultural policy, the article applies to 
etymology of its components – the categories of "politics" and "culture". Complexity of the phenomena of "culture" and 
"policy" is projected on the comprehension of the cultural policy. Therefore, there is a clear correlation between the 
definition and practice of culture and policy and also their derivative category of cultural policy. 

Cultural policy is much broader category that can serve as a correct redistribution and usage of nation cultural 
resources for resolving economic, social and political problems. 

Among the key issues of contemporary cultural policy offers review of the official definition of culture and those 
components that it should include, and with it the scope of authority and strategic aim of structures that formally 
responsible for culture.  

Depending on the priority of some aspects, researchers prefer certain definition. In the conclusion of the article 
author chooses most optimum integrated interpretation of cultural policy. The matter concerns a broader meaning, 
certain course of action, carefully developed approach and strategy in the field of culture. 

However, cultural policy remains one of the vaguely defined concepts. It is predetermined its multivalency and 
the presence of different research approaches. All these together causes significant difficulty in defining the term and 
needs to be further research. 

Key words: cultural policy, culture, policy, politics, cultural governance 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФЕНОМЕНА ТВОРЧОСТІ  

В НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ШКІЛ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ поняття творчості в наукових кон-

цепціях культурологічних шкіл ХХ століття. Проаналізовано трансформацію теоретичних основ 
поняття творчості в інтерпретації представників італійської, англійської, американської, російсь-
кої культурологічних шкіл. Розглядається інтерпретація феномена творчості у контексті філоге-
нетичного підходу. 

Ключові слова: творчість, творча здатність, творче мислення, філогенетичний підхід, 
творчий процес. 

 
Аналіз праць, присвячених вивченню проблематики дослідження теоретичних основ поняття 

творчості, свідчить про те, що це питання є суперечливим і неоднозначним. Тому актуальність даної 
статті полягає в аналітичному дослідженні теоретичних основ поняття творчості у наукових концепціях 
культурологічних шкіл ХХ століття. 

Проблематика дослідження феномена творчості неодноразово поставала в світовій культуро-
логічній думці. Варто хоча б згадати таких вчених, як Г. Айзенк, Д. Векслер, Дж. Гілфорд, Д. Лаверт, 
Д. Тейлор, Л. Термен, Р. Стернберг, Р. Уайсберг та інші. 

Метою даної статті є дослідження трансформації теоретичних основ поняття творчості у нау-
кових концепціях культурологічних шкіл ХХ століття.  

Проблематика дослідження теоретичних основ поняття творчості у наукових концепціях куль-
турологічних шкіл ХХ століття у даному ракурсі в літературі не розглядалась, але, звичайно, сам ра-
курс міг бути знайденим тільки у зв’язку з розглядом відповідних праць культурологів ХХ століття. 

У наукових концепціях культурологічних шкіл ХХ століття поняття творчості трактується у кон-
тексті трансляції нової креативної форми і її відповідності культурному коду певної доби. Культурна 
діяльність постійно перебуває у творчому стані. Творчий досвід пов’язаний з ситуацією виникнення 
сингулярних відповідностей, у яких реалізується максимальне творче світосприйняття. Сутність куль-
турної діяльності полягає в просторі діалогу і постійно змінюється. Як зауважує М. Бубер, культурна 
діяльність у просторі діалогу набуває нового творчого характеру.  

У процесі аналізу даної проблематики поняття творчості поступово набуває нових значень. 
Якщо до ХІХ сторіччя іманентність свідомості трактувалась у контексті раціонального підходу, то З. 
Фрейд і К. Юнг представили нову трактовку іманентності свідомості у контексті ірраціональності. У ХХ ст. 
ці ідеї набувають особливої актуальності і завдяки їм відбувається розкриття особливої специфіки со-
ціокультурної природи свідомості. 

У концепції неоміфологізму творчість заперечує будь-які раціоналістичні установки. Особливо 
це відображається в концепції "життєвого світу". Варіанти трактування концепції "життєвого світу" 
представлені в працях Е. Гусерля, Ю. Хабермаса. В концепції "життєвого світу" творчість – це процес 
свідомого і несвідомого виконання культурних норм і їх відповідних символічних інтерпретацій.  

Відповідні аспекти модифікації теоретичних основ поняття творчості аналізує італійський куль-
туролог, професор туринського університету Н. Аббаньяно (1901-1990). Мислитель зауважує, що роз-
виток творчої діяльності відбувається лише за умови наявності вибору і свободи, які виступають 
основою для реалізації трансцендентальних можливостей людини.  

Представник американської культурологічної школи Н. Вінер, автор теорії штучного інтелекту, 
наголошує, що специфіка творчості найбільше розкривається у контексті культурної і комунікативної 
парадигми.  

Г.Уоллес у праці "The Art of Thought" зазначає, що Ф. Джаксон і С. Мессік пропонують концеп-
туальну схему, яка відображає критерії для оцінки результату творчості. Також у цій концептуальній 
схемі присутні чотири характеристики продуктів творчості – співвідношення, незвичайність, трансфо-
рмація, а також конденсація. Створення продуктів творчої діяльності з такими характеристиками при-
пускає, що процес творчості відбувається у певному релевантному когнітивному стилі. Інтуїтивне 
світосприйняття у процесі творчості сприяє тому, що поява творчого продукту більше залежить не від 
нових знань, а від нових суспільних поглядів. Трансформаційні можливості творчості сприяють здат-
ності бачити речі такими якими вони є, незалежно від їх символьної репрезентації. Останній критерії, 
тобто конденсація, яка у трактуванні Ф. Джаксона "творче досягнення", має здатність до стійкості у 
часі і завдяки конденсації творчість людини кожного разу набуває аспекту новизни.  

Теоретичні основи поняття творчості дуже різноманітні. Г. Уоллес, вивчаючи теоретичні осно-
ви поняття творчості, пропонує концепцію "творчого процесу", тобто творчість – це процес, який має 
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різноманітні стадії і рівні. Г. Уоллес виділяє чотири стадії творчого процесу: підготовка, інкубація, ося-
яння, перевірка.  

Творча креативність у процесі творчої діяльності є самостійним фактором і існує незалежно від 
інтелекту. Представником цієї теорії є американський культуролог, автор моделі структури інтелекту, 
професор університету Небраскі Дж. Гілфорд. Особливо слід зазначити, якщо Дж. Гілфорд вивчав 
креативність у контексті заданості, Є. Торренс, професор університету Джорджії, вивчав здатність до 
творчості незалежно від генетики, а залежно від тієї культури, в якій виховується майбутній суб’єкт 
творчості [9, 42]. 

Професор лондонського університету, автор факторної теорії особистості і творець популярно-
го тесту інтелекту Г. Айзенк і Р. Стернберг – професор Оклахомського університету, вивчають твор-
чість як форму співвідношення рівнів розвитку інтелекту. Теорія інвестування, одна з останніх теорій 
креативності, яка була розроблена американським культурологом Р. Стернбергом, представляє трак-
товку творчої здатності у процесі творчої діяльності в аспекті "розумного ризику". Тобто здатність 
суб’єкта у процесі творчої діяльності йти на розумний ризик, тобто протистояти думці суспільства. 
Р. Стернберг вважає інтелектуальну обдарованість необхідною якістю творчої активності особистості. 

Аналізуючи проблематику теоретичних основ поняття творчості, необхідно звернути увагу на 
дослідження відомого російського вченого О. Лосєва, який розглядав онтологічну концепцію творчості в 
контексті античних культурних традицій і трактував творчість як образну, але реальну категорію буття.  

Слід зазначити, що багато уваги дослідженню даної проблематики у своїй своєрідній концепції 
культурогенезу приділяє відомий російський культуролог, професор Московського гуманітарного уні-
верситету А. Флієр [6]. Вчений акцентує увагу на безпосередньому розрізненні між інноваційною і тво-
рчою діяльністю. Творчість – це продукт образної інтерпретації окремих різноманітних фрагментів 
соціального досвіду. Інновації (тобто відкриття) створюються завдяки адаптивним потребам соціуму. 
"Творчий процес у культурі відповідного періоду в історії залежить від соціального замовлення на но-
вацію" [3, 142].  

Комунікаційні системи є основним засобом для передачі колективного знання і досвіду. Одним 
з аспектів розвитку творчості є накопичення культурних результатів, які фіксуються матеріально і іде-
ально. Культурна пам'ять людства, яка є умовою для входження особистості у "поле значень та зміс-
тів", виступає основною умовою для розвитку творчості [3, 142]. 

Російські вчені С. Рубінштейн, Г. Батищев і О. Брушлинський трактують поняття творчості в 
контексті комунікативної парадигми. Критерієм творчості в контексті цієї парадигми виступає оригіна-
льність і новизна. "Творчою є будь-яка діяльність, що створює щось нове, оригінальне, що входить не 
тільки в історію будь-якого творця, а й в історію розвитку науки, мистецтва" [5, 587]. Теоретичні основи 
поняття творчості в контексті комунікативної парадигми вивчав О. Брушлинський. Творча діяльність у 
контексті комунікативної парадигми дослідження – це відкриття нового, але не у світі предметів, а у 
світі етичних змістів його існування.  

Категорія міжсуб’єктності дуже тісно пов’язана з категорією тривалості і свідчить про комуніка-
тивну природу творчості. У праці "Діалектичний характер творчого відношення людини до світу" Г. Ба-
тищев запропонував концепцію комунікативної природи творчості. Вчений вважав, що творчість 
потребує специфічної організації суб’єкта. Коли суб’єкт опиняється в проблемній ситуації, то саме ця 
ситуація створює для суб’єкта умови креативності, тобто суб’єкт опиняється на перехресті різних тра-
дицій. Потім ці традиції синтезуються в нове ціле і точка зору суб’єкта приймає комунікативний харак-
тер, а його творча діяльність розглядається у ракурсі поля предметності. Комунікативний аспект 
творчості дозволяє суб’єкту діяти у різноманітних напрямках, тобто самовизначатись у динаміці куль-
турного простору. Завдяки комунікативному аспекту творчої діяльності суб’єкт бачить всю конфігура-
цію зв’язків у світі і завдяки цьому він розуміє істину буття. Поліфонічна логіка творчої діяльності потребує і 
особливого стану суб’єкта. Г. Батищев зазначав, що творчість отримує аксіологічний потенціал тільки у 
перехресті комунікацій, тобто різноманітних, онтологічних ліній. Концепція міжсуб’єктності творчої діяльно-
сті розкривається завдяки взаємозалежності оригінального з універсальним. Ідея Г. Батищева дозволяє 
бачити природу глибинного людського спілкування. Творчість має загальнокультурний характер, тому що у 
цьому процесі взаємодіють етичні і культурні аспекти універсального спілкування. 

Російські культурологи Л. Столяренко, Є. Ільєнков трактують творчість як активну, самостійну 
діяльність суб’єкта, яка націлена не тільки на створення нового об’єкта творчості для суспільства, а й 
на самого суб’єкта. Також це активна самостійна діяльність характеризується напругою усіх духовних 
сил суб’єкта.  

О. Газман, Л. Куліков, Л. Новікова визначають творчість як форму пізнання навколишнього сві-
ту, а також як засіб самовираження. Крім того, вони вважають, що творчість є формою засвоєння со-
ціального досвіду, який сприяє пізнанню навколишнього світу. Процес розвитку творчості є 
феноменом актуалізації внутрішнього потенціалу суб’єкта. "Творчість є продуктивною діяльністю з 
оновлення буття в культурі" [3, 142]. 

Багато уваги дослідженню теоретичних основ творчості приділяв В. Руднєв, який зазначає, що у 
галузевих дослідженнях у сучасному динамічному культурному просторі більше уваги приділяється ви-
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вченню проблематики унікальності і оригінальності кожного творчого акту. Весь процес творчої діяльності 
неможливо віднести до відповідних інваріантних основ і загальних раціональних закономірностей. 

Досліджуючи проблематику теоретичних основ творчості, неможливо не зупинитися на інтер-
претації феномена творчості у контексті філогенетичного підходу.  

Сучасний російський культуролог Л. Рєдін, який багато років досліджує проблематику питань 
творчості саме у контексті філогенетичного підходу, зазначає, що творчість характеризується пріори-
тетом гуманістичного і трансперсонального підходів. Це визначається в концепції "New age", в якій 
творчість сприяє інтеграції духовності у повсякденне життя. Основою творчості є акт транценденції, 
тобто подолання детермінованого традиційними схемами буття. Понятійний апарат творчості у кон-
тексті філогенетичного підходу включає в себе такі категорії, як "космічна свідомість", "універсальне 
розум", "розум", "підсвідомість", "надсвідомість", "особистий досвід".  

Отже, у висновку варто зазначити, що у даній статті було розглянуто відповідні аспекти проблема-
тики дослідження теоретичних основ поняття творчості у наукових концепціях культурологічних шкіл ХХ 
століття. Проаналізовано трансформацію теоретичних основ поняття творчості в окремих наукових конце-
пціях представників італійської, англійської, американської, російської культурологічних шкіл.  

Актуальним наприкінці ХХ ст. є звернення до міфотворчості, в якій беруть свої джерела перші 
теоретичні основи поняття творчості. Природа творчості пов’язана з прийняттям креативних процесів 
космогенезу. Творчість націлена на знаходження універсального засобу вирішення завдань у будь-
якій сфері. Творчість розглядається як безперервне створення нового, як сутність буття, яке створю-
ється на противагу суб’єктивній реальності конструювання. "Саме у процесі творчості відбувається 
саморозвиток і самореалізація особистості" [3, 142]. 

Творчість – це кульмінація, яка досягається у процесі взаємозалежності більш ніж ста двадця-
ти окремих якостей (Дж. Гілфорд). Слід зазначити, що ця взаємодія відбувається за допомогою різно-
манітних засобів. У контексті філогенетичного підходу творчість визначається як діяльність 
неповторна, оригінальна і якісно нова. Також творчість є відповідною якістю, яка створює умови для 
пошуку найвищих реальностей та єдності з ними. "Сутність творчості полягає у співтворчості, у сукуп-
ній діяльності людей з оновлення життя, у розумінні відповідальності перед всезагальним, у самовід-
дачі особистості" [3, 142]. 
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Чумаченко Е. П. Исследования теоретических основ феномена творчества в научных концепциях 
культурологических школ ХХ века 

Статья посвящена исследованию теоретических основ понятия творчества в научных концепциях куль-
турологических школ ХХ века. Проанализирована трансформация теоретических основ понятия творчества в 
интерпретации представителей итальянской, английской, американской, российской культурологических школ. 
Рассматривается интерпретация феномена творчества в контексте филогенетического подхода. 

Ключевые слова: творчество, творческая способность, творческое мышление, филогенетический по-
дход, творческий процесс. 

 
Chumatchenko H. The issue the theoretical foundations of the concept of creativity in scientific concept 

culturological schools twentieth century 
The article investigates the theoretical foundations of the concept of creativity in scientific concepts of cultural 

schools of the twentieth century. Author analyses of the transformation of the theoretical foundations of the concept of 
creativity in interpreting the representatives of Italian, British, American, Russian cultural school. We consider the 
interpretation of the phenomenon of creativity in the context of the phylogenetic approach.  

Works that are devoted to the study of problems of theoretical foundations based on the concept of creative 
activity suggests that the issue is complex. Many authors focus on the study of various concepts and terms that define 
the phenomenon of creativity. In the literature we find many different concepts which consider them as creative ability, 
creative process, creative thinking, ability, talent and intelligence. 

The relevance of this paper is an analytical study of the theoretical foundations of the concept of creativity in 
scientific concepts of culturological schools of the twentieth century. 

Many American, British, Italian, Russian and Ukrainian scientists examined the problems of transformation, the 
theoretical foundations of the concept of creativity in scientific concepts of culturological schools of the twentieth century. 
The scientists consider the concept of creativity in the context of new creative forms. This new form of creative must be 
matched cultural code of certain age.  

The questions of investigation of theoretical foundations of the concept of creativity in scientific concepts of 
culturological schools of the twentieth century in the scientific literature were not considered, but the author tries to 
explore the transformation of the theoretical foundations of the concept of creativity on the base of an analysis of relevant 
literature.  

In the first group of investigation of the theoretical foundations of the concept of creativity in scientific concepts 
of culturological schools of the twentieth century the author considers the work of scientists who explore the nature of 
cultural activities. These scientists believe that the nature of cultural activities is creative and cultural activities constantly 
in a creative state. They also point out that creative experience associated with the occurrence of singular 
correspondences. These representations realize maximum creative ideology.  

Russian scientists point out that the essence of cultural activities is the space of dialogue and constantly changing. 
Famous cultural scientist M. Buber says that a cultural activity in the space of dialogue takes on a new creative nature.  

The famous Russian scientist A. Losev paid much attention to the study of the subject of creativity. Scientist 
examined the ontological concept creativity in the context of ancient cultural traditions.  

N. Wiener is representative of the American culturological school, which created artificial intelligence theory, 
says that specific of creative is in the context of cultural and communicative paradigm.  

M. Ferson analyses modification of the theoretical foundations of the concept of creativity based on creativity of 
created objects. A scientist analyzes the main characteristics of the creative product. He examines the concept of 
quantity, quality and others.  

F. Jackson considers a scheme that reflects the criteria for assessing creativity. This conceptual scheme has 
four characteristics of creative products. These characteristics are the ratio, unusual, transformation, condensation. 
Intuitive perception of the world in the process of creativity helps to create the new creative product, which does not 
depend on new knowledge but depends on new social attitudes. Features of creativity create conditions for seeing things 
such as they are regardless of their symbolic interpretation.  

F. Jackson says that condensation is a creative achievement. The creative ability has achievement to stability in 
time. Thanks to condensation of human creativity becomes aspect of novelty.  

Theoretical foundation of the concept of creativity is diverse. G. Wallace pays much attention to the study of this 
issue and proposes the concept of the creative process. The scientist says that creativity is a process that has various 
stages and levels. G. Wallace identifies four stages of the creative process. He says that these stages are preparation, 
incubation, illumination and verification. Creativity is an independent factor and it isn't depends on intelligence. Famous 
American culturological scientist, the author of models of the structure of intelligence, professor of the University of 
Nebraska, J. Guilford is a representative of this theory. J. Guilford explores creativity in the context of preconception and 
E. Torrance, professor of the University of Georgia, says that creativity exists regardless of genetics.  

In the twentieth century creative is a way of finding a universal tool for solving problems in any creative field. 
Creativity is the continuous creation of new object. J. Guilford says that creativity is the culmination of which is achieved 
by the interaction of one hundred and twenty individual qualities. The scientist says that this interaction occurs with 
different means. In the context of phylogenetic approach creative is unique, original quality. 

Key words: creativity, creative ability, creative thinking, phylogenetic approach, creative process. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА СИНКРЕТИЗМУ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ КУЛЬТУРИ 
 
У статті розглянуто особливості феномена синкретизму в таких галузях культури, як ре-

лігія, психологія та мистецтво. Досліджені основні риси релігійного синкретизму, визначено синк-
ретизм у психології (як властивість дитячої системи сприйняття світу) та мистецтві (як 
синкретизм художньої образності). 

Ключові слова: синкретизм, синкретичне бачення, полісинкретизм, світогляд, егоцентризм. 
 
Сучасний світ ставить людину в складні умови соціального життя. Зростає напруга, пов’язана 

зі зміною ціннісних орієнтацій, необхідністю пошуку і швидкого знаходження рішень, стресовими ситу-
аціями – все це проблеми людського буття, збереження і розвитку особистості, її внутрішнього світу, 
світоглядної культури. В сучасних умовах світоглядні уявлення і переконання людини формуються в 
контексті плюралізму, розмаїття думок та поглядів на різні аспекти людського буття. Саме тому на 
сьогодні світоглядний синкретизм – одне з основних понять філософії та культури. Це зумовлено де-
далі зростаючою роллю інтеграційних процесів та явищ у контексті глобалізації всього культурного 
життя суспільства, яке перетворює навколишній світ. 

Значним внеском у дослідження проблематики релігійного синкретизму стали праці М. Еліаде, 
Ф. Ф. Зелінського, Г. Є. Кудряшова, М. М. Маторіна. У галузі психології варто зазначити таких дослід-
ників, як Е. Клапаред та Ж. Піаже, а у галузі мистецтва – праці З. Фрейда, Л. М. Столовича. 

Мета статті – визначити феномен синкретизму в релігії, психології та мистецтві. Відповідно до 
мети були поставлені такі завдання: 

- розкрити особливості релігійного синкретизму; 
- розглянути синкретизм як основну характеристику мислення дитини; 
- розглянути синкретизм художньої образності як найяскравіший приклад синкретизму в мис-

тецтві. 
Синкретизм – з грецької synkretismos – об’єднання. Прояснення терміна синкретизм вперше 

запропоновано Плутархом у праці "Мoraliі". "Синкретизмом є об’єднання проти спільного ворога ана-
логічно діям грецьких міст" [5, 71]. 

Особливо широко термін синкретизм став застосовуватися в пізній античності при змішанні 
релігій стародавньої Греції та Сходу. "В елліністичний період взаємопроникнення релігійних поглядів 
античності та стародавнього Сходу приводять до такого явища, як релігійний синкретизм" [1, 288]. 
"Синкретизм грецьких та східних релігійних складових утворює якісно нове бачення світу" [6, 142] 

На сьогоднішній день синкретизм проявляє себе в різних аспектах культури. Глибина поняття 
дозволяє використовувати його в багатьох галузях культури, зберігаючи при цьому центральне зна-
чення – неподільність складного явища на прості компоненти. Наприклад, в релігії синкретизм – це 
поєднання різних елементів у межах одного вірування, у психології – властивість дитячої системи 
сприйняття світу, не розчленованість психічних функцій на ранніх етапах розвитку дитини, у мистецтві 
– синкретизм художньої образності, яка об’єднує різні категорії художньої творчості. Дослідження, при-
свячені синкретизму, досить різноманітні. 

Надзвичайно важливим проявом світоглядної культури є картина світу, яку творить релігійно 
орієнтована свідомість людини. Релігійний світогляд був і залишається одним з найвпливовіших типів 
світоглядної культури. Саме тому дослідження феномена релігійного синкретизму було і залишається 
актуальним для багатьох дослідників. 

Під релігійним синкретизмом розуміється об’єктивний процес з’єднання, злиття різних елементів, 
вірувань та культів під час їхньої взаємодії, утворення нової цілісної системи світогляду, світовідчуття і 
культу зі специфічною структурою. Слід зазначити, що синкретизм відрізняється від релігійного плюраліз-
му (це мирне співіснування чи поділ впливу між кількома конфесіями чи релігіями без їх злиття). 

Концепція релігійного синкретизму представлена різними точками зору. 
1. Релігійний синкретизм постає синонімом "побутової асиміляції", для якої характерне наша-

рування християнських вірувань на язичницьку основу. Цей процес є органічним синкретизмом бо 
християнство багато в чому не суперечить язичницькій системі вірувань, а доповнює її. При зустрічі 
християнства та язичництва останнє протягом багатьох століть залишалося значно сильнішим, тому 
що язичництво корінилось в самих основах народного життя де ритуально-побутові форми набули 
сили міцної традиції [9, 162-163]. 

2. Терміном "релігійний синкретизм" позначається взаємопроникнення релігійних уявлень при 
зустрічі двох або більше релігій, що розрізняються за ступенем свого розвитку. При цьому релігійний 
синкретизм розглядається з трьох точок зору. По-перше, як проникнення менш розвинутих культів у 
більш розвинуті. Прикладом чого є всі елементи анімізму, фетишизму і магії в християнстві. По-друге, 
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як проникнення елементів більш складних культів у менш складні. При цьому зберігається цілісність 
основної концепції. По-третє, як поєднання уявлень та культових дій кількох складних релігій [3, 338]. 

3. Полісинкретизм вказує на те, що основні історичні форми релігії являються складними синк-
ретизованими структурами. Кожна з так званих "догматичних" або "вищих" релігій не є унікальною са-
ма по собі, а являє собою історичний синтез різних релігій. Отже, релігійність того чи іншого народу є 
результатом певного впливу різних релігійних систем, коли відбувається чисельна синкретизація і пе-
ресинкретизація релігійних феноменів [2, 102]. 

Відомими прикладами релігійного синкретизму є язичницький синкретизм епохи античності та 
християнський синкретизм.  

Язичницький синкретизм перш за все проявляє себе в елліністичний період грецької культури, яка є 
своєрідним неповторним синтезом різних релігійних та філософських уявлень Греції та країн Сходу. У порів-
нянні з класичним періодом, для періоду еллінізму характерне зростання ролі релігії в суспільному і культур-
ному житті. Через руйнацію полісного соціального життя значно змінюються ціннісні орієнтації та релігійні 
уявлення греків. "Отримавши весь світ, греки втратили свою батьківщину – поліс" [1, 290]. У людини 
з’являється усвідомлення своєї незахищеності, самотності, що спонукає її до більш тісного спілкування з бо-
жеством, від якого вона чекає особистісного спасіння. Якщо раніше участь в релігійний церемоніях вважала-
ся громадянським обов’язком людини, актом перевірки її політичної благонадійності щодо свого полісу, то 
тепер вона шукає в релігії забуття та спасіння від страху самотності та смерті. Саме вплив східних релігій 
породжує бажання зосередитись на спасінні душі і відсторонитись від світу, змінити який людина не має змо-
ги. Слово "спасіння" (soteria) вперше зустрічається якраз в елліністичній релігії [1, 292].  

Вплив Сходу простежується у трансформації традиційного грецького пантеону богів. Греки і 
македоняни, що розселилися по території всього близького Сходу, принесли туди свої культи олімпій-
ських божеств, яким вони вклонялися. Однак на нових місцях традиційні грецькі боги зазнали серйоз-
ної трансформації під впливом більш розроблених і давніх східних релігійних систем. Культи грецьких 
богів – Зевса, Аполона, Гермеса, Афродіти – набувають нових рис, запозичених у давньогрецьких бо-
жеств – Ормузда, Кібели, Мітри, Аттіса, Ісіди та ін. Особливо розповсюджуваним стало поклоніння 
єгипецькій богині Ісіді. Вона поєднала в собі багато рис грецьких богинь – Гери, Афродіти, Деметри – і 
стала своєрідним універсальним культом єдиного жіночого божества [1, 297-298].  

Характерним для язичницького релігійного синкретизму є не лише об’єднання функцій грець-
ких та східних рис в системі традиційних грецьких або східних богів, а й виникнення синкретичних но-
вих божеств. Найбільш яскравим прикладом є культ Сарапіса в Єгипті, розроблений грецькими і 
римськими жерцями. Необхідно було створити новий, культ який би задовольняв релігійні потреби як 
еллінів, так і місцевого населення. Новий культ греко-єгипетського божества створювався на основі 
культу Осіріса, однак містив у собі риси олімпійських богів – Плутона, Зевса і Діоніса [1, 300]. 

Християнський синкретизм проявляється під час зародження та становлення християнства. 
Християнство виникло в 1 ст. н. е. у східних провінціях Римської імперії, однак офіційною релігією стає 
лише у 4-5 ст. З самого початку свого розповсюдження в світі християнство зустріло вороже ставлен-
ня спочатку серед іудеїв, а потім і у всій Римській імперії. Навіть сама держава, яка була відома своєю 
толерантністю до різних релігій підкорених нею народів, постала проти християнства, заборонивши 
останнє і піддавши його носіїв та послідовників тортурам і стратам. Боротьба язичництва і християнс-
тва триває протягом трьох століть і закінчується перемогою християнства. Однак, незважаючи на те, 
що язичництво поступово втрачає свої сили, християнська релігія ще довгий час нестиме в собі його 
відбиток. Язичницько-християнський синкретизм можна пояснити тим, що язичники (зокрема прості 
люди) вороже сприймали нову релігію і довго не могли звикнути до неї. Деякі положення християнсь-
кої релігії сприймались більш позитивно лише тому, що були співзвучні язичницькому світорозумінню. 
"Специфічний релігійний досвід селян спирався на те, що можна було назвати космічним християнст-
вом, вони розуміли християнство як космічну літургію. Воскресіння Христа позитивно сприймалося 
людьми, тому що воно співзвучне з образом весни та воскресінням природи" [9, 156]. Потягом століть 
церква була змушена боротися проти постійного "напливу" язичницьких елементів. Значна частина 
народної релігії дохристиянської доби вижила та збереглася, приймаючи форму календарних свят і 
трансформувавшись у культ святих.  

Слід зауважити, що, хоча у православ’ї та дохристиянських віруваннях існують схожі риси, не 
можна зводити процес синкретизації до пристосування язичництва до православ’я або навпаки. Язич-
ницько-християнський синкретизм являє собою багатоманітне ґрунтовне переосмислення дохристи-
янських елементів у новій православній системі. 

Не менш актуальним є розгляд феномена синкретизму в психології. Завжди буде цікавим до-
слідження людини як особистості, її місця у світі, відношення до дійсності і до самої себе. Досліджую-
чи світогляд будь-якої людини, важливо розуміти особливості її характеру, мислення, поведінки. 

Синкретизм в психології – це властивість дитячої системи сприйняття світу, яка полягає в по-
єднанні в одне ціле зовсім різних явищ реальності без їх детального аналізу. Цей період має місце в 
житті кожної людини. 

Першими дослідниками, які вказали на наявність синкретизму в мисленні дитини, були швей-
царські психологи Едуард Клапаред та Жан Піаже. Вони вважали синкретизм основною характеристи-
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кою дитячого мислення, яка пояснює неспроможність дитини до логічного міркування через тенденцію 
заміняти синтез співставленням.  

Піаже вважав синкретизм результатом егоцентричного мислення дитини. Корені егоцентрич-
ного мислення він бачив у двох обставинах. Перша причина полягає в асоціальності дитини, тобто від 
неї ще не вимагається більшість тих правил, які диктує суспільне життя. Дитина живе, переважно ке-
руючись принципом задоволення, і лише згодом починає керуватися принципом заборон, яке їй 
нав’язує суспільство (на цьому ж наголошує теорія психоаналізу). Друга причина полягає у своєрідно-
му характері практичної діяльності дитини, грі. "Дитина грає, а не працює, саме це приводить її до ви-
гадки і фантазування" [4, 376].  

Думка в дитини більш егоцентрична, ніж в дорослого, вона являє собою середину між аутиз-
мом і соціалізованою думкою (реальністю). Реалістичне мислення являється пізнім продуктом, воно 
ніби нав’язується дитині ззовні за допомогою довготривалого і систематичного спонукання яке має на 
неї соціальне середовище. Перші спроби позбутися егоцентризму виникають в дитини на 7-8 році 
життя – саме в цей період вона починає не лише реагувати на думку соціального середовища, а й за-
своювати її. До цього соціальний світ існує для дитини ніби десь поряд, однак в неї ще не виникає ба-
жання заглиблюватись у нього та детально аналізувати його. До певного віку дитині вистачає свого 
суб’єктивного розуміння всіх речей реальності. Піаже показує, що розум дитини працює ніби в двох 
різних площинах, які розташовані одна за одною – нижня і верхня. Робота, що відбувається в нижній 
площині, в перші роки життя набагато важливіша, саме в ній розум дитини перебуває більше. "Це 
справа самої дитини, яка невпорядковано звертає до себе і кристалізує навколо своїх потреб все, що 
здатне їх задовольнити. Це площина суб’єктивності, бажань, ігор, примх. Саме ця площина і являєть-
ся синкретичною" [4, 381].  

 Верхня площина навпаки поступово вибудовується соціальним середовищем, тиск якого ди-
тина з часом відчуває на собі все більше. Це площини об’єктивності мови, логічних понять, одним 
словом реальність. З початку ця площина занадто тонка, дуже часто вона гнеться і руйнується, а еле-
менти, що складають її, падають в нижню площину і змішуються з елементами, що належать останній. 
Дитина живе в двох світах, все соціальне з початку являється чужим для неї, а внутрішній 
суб’єктивний світ навпаки є для неї ближчим і зрозумілішим. Саме спираючись на нього, дитина і по-
яснює собі реальність. Дитячі виправдання і пояснення певного явища мають суб’єктивний характер. 
Наприклад під час гри в дитини виникає бажання пояснити певну подію або явище реальності не так, 
як є насправді, а так як їй того хотілося б. Гра спонукає дитину до фантазування і створення такої ре-
альності, де можуть існувати зв’язки між зовсім різними речами. Дуже часто гра в дитини являється 
відходом від реального світу і створенням свого власного (фантастичний світ). До певного віку дитина 
пізнає навколишній світ, відштовхуючись від власного бачення речей. Досвід у дитини складається з 
різних, "вихоплених" з реальності фрагментів, які здаються їй зрозумілими і часто змішуються з фан-
тастичними, вигаданими уявленнями про реальність. Саме в цьому і полягає егоцентричне мислення 
дитини, результатом якого і виступає синкретизм – поєднання в одне ціле зовсім різних понять.  

На думку Піаже причина виникнення такого мислення полягає у тому, що до 7-8 років дитина 
ще не налаштована прислуховуватись до думки інших людей. Саме через це в неї часто існує "хибне", 
"уявлюване" бачення певної речі або явища реальності. Найяскравіше це простежується під час гри, 
де часто дитина пояснює собі щось так, як вона хоче або уявляє, не замислюється над істинністю 
уявлення. "В певному віці дитина ще не має в цьому потреби, їй вистачає і свого розуміння реальнос-
ті" [4, 393]. 

Поступово під впливом соціального середовища в дитини починається відхід від синкретично-
го бачення реальності. Це пояснюється тим, що егоцентричне, суб’єктивне мислення починає посту-
патися об’єктивному. Дуже велике значення тут має школа. Дитина починає зіставляти свої думки з 
думками інших людей. Сприйняття і засвоєння чужого досвіду на думку Піаже являється основою со-
ціалізації. Саме в суспільстві вона поступово позбавляється синкретичного мислення. "Тільки зіткнен-
ня нашої думки з чужою викликає в нас сумнів і потребу в доведенні. Тільки в суспільстві дитина може 
поступово звільнитись від синкретичного мислення" [4, 390]. 

Егоцентричне мислення, результатом якого і являється світоглядний синкретизм, рано чи пізно 
повинно поступитись місцем фактичному об’єктивному світу. Якщо цього не відбувається людині до-
сить складно адаптуватися в житті. Існують дорослі люди, які залишилися егоцентричними в своїй ма-
нері мислити. Ці люди створюють між собою і реальністю вигаданий або містичний світ, зводять все 
до своєї індивідуальної точки зору. Вони не пристосовані до життя, їм складно розібратись в самих 
собі. Егоцентризм мислення або звичка переважно жити лише в своєму внутрішньому світі, яка розви-
ває багатство індивідуальних образів та почуттів, зменшує самоаналіз і самопізнання.  

Егоцентричне мислення є важливою складовою творчої діяльності людини. Однак, живучи па-
ралельно в цих двох світах, необхідно розрізняти тонку межу між ними, і все ж таки більше бути спря-
мованим до реального світу. 

Світ кожної людини – це світ цінностей, які виступають орієнтирами її життя. Однією з основ-
них цінностей, які визначають життя людини, є мистецтво. Мистецькі знання і життєво-художній досвід 
відіграють значну роль у діяльності людини та у формуванні її світогляду. 



Культурологія  Герчанівська П. Е. 

 144 

У мистецтві синкретизм найяскравіше виявляє себе як синкретизм художньої образності, яка 
об’єднує різні категорії художньої творчості – простір, час, образ автора, естетичний ідеал епохи, 
жанр, сюжет тощо. 

Мистецтво, як одна з форм духовної культури, безумовно, ґрунтується на образній основі. Ка-
тегорія образності розглядається в системі природи художнього твору, а ширше являється структур-
ною одиницею категорії художньої свідомості. Поняття образності виникає на рівні пізнання природи 
твору. Синкретизм художньої образності у художньому творі реалізується на всіх рівнях, починаючи з 
синкретизму стилів, який зумовлений перш за все тим, що митець не може існувати в рамках одного 
стильового напряму (хоч його творчість, зрозуміло має певну домінанту) та закінчуючи явищами синк-
ретизму на рівні образів-персонажів. Саме на рівні виникнення образів-персонажів синкретизм прояв-
ляє себе найбільш яскраво.  

Для автора будь-якого художнього твору вихідною точкою є цілісна картина, образ, що виникає 
миттєво, "твір на передодні твору" [7, 188]. Цей образ виникає як щось самостійне, тривожне, невира-
зне, як певне неструктуроване поле звуків, фарб, слів, ліній, смислів тощо. Виникнення художнього 
твору неможливе без виникнення художнього образу. Труднощі розуміння людиною мистецтва – це 
труднощі "відкриття" для себе художніх образів, розуміння їх високого значення і насолоди їх красою. 
Проблема художнього образу багатогранна. Вона включає в себе багато питань, які стосуються і ста-
новлення художніх образів і їх функціонування в суспільстві. Особливо цікавим є питання як митець 
створює художні образи, як він творить їх під впливом сприйняття дійсності, набутих вражень, знання 
життя, власного досвіду, таланту, інтуїції та розуму. 

Народження художнього образу пов’язане зі сприйняттям дійсності. Він виникає на основі цьо-
го живого споглядання та являє собою результат глибокого осмислення і складної духовної переробки 
багатьох життєвих сприйняттів та уявлень. Однак передусім художній образ довго виношується і фор-
мується в уявленні митця. Перед ним постає велика проблема: як виразити в цьому образі свої думки, 
переконання, як зуміти показати в цьому образі самого себе. 

Духовне перетворення життєвих сприйняттів і естетичних уявлень від предметів у художній 
образ, тобто сама творчість є процесом пізнання світу, засобом уявлень про цей світ. Проте у худож-
ньому творі не тільки відображається зовнішній світ, об’єктивна реальність, а й виражається внутрі-
шній світ, суб’єктивна реальність – як персонажів, що зображуються художником, так і самого 
художника як неповторної особистості. Це і є найголовнішим у художньому творі. У своїх творах худо-
жник повинен не лише відображати навколишній світ і всі його деталі, а й показувати своє ставлення 
до цього світу. Справжній митець завжди говорить у своєму творі те, що думає, показує його так, як 
бачить сам. Як говорив О. Роден у своєму заповіті всім молодим художникам, бажаючим присвятити 
себе мистецтву: "Якщо у творі немає внутрішньої правдивості, в ньому немає і мистецтва. Справжній 
художник завжди виражає те, що думає і не боїться знищити існуючі норми" [7, 193].  

Твір мистецтва є якісно новою реальністю, створеною людиною, яка поєднує об’єктивний та 
суб’єктивний світи. Синкретизм художньої образності полягає у тому, що внутрішній суб’єктивний світ 
часто не являється точним відображенням реальності, а є вигаданим фантастичним баченням. В уяв-
ленні художника реальний світ може набувати якісно нових рис і поєднувати в собі різні, а інколи і про-
тилежні речі. 

Художній образ – продукт уяви і фантазії – має на людину ідейно-емоційний вплив, іноді навіть 
більший, ніж реальність. Ця особливість мистецтва дає йому можливість духовно доповнювати те, чо-
го недостає людині в житті, компенсувати за допомогою уяви задоволення багатьох потреб. За допо-
могою мистецтва можна перенестися у фантастичне майбутнє, яке допомагає розширити межі 
навколишнього простору. "Людина не може примиритися з необхідною обмеженістю свого існування, і 
мистецтво дозволяє їй прожити тисячі життів, брати участь у захоплюючих подорожах і пошуках. Ця 
сила мистецтва називається компенсаційною або компенсаторною функцією" [8, 231]. Такою функцією 
мистецтво володіло завжди, проте в деякі епохи художнього розвитку вона висувалася на центральне 
місце, наприклад, у кризові періоди історії, коли дуже сильно загострюється конфлікт між реальністю 
та ідеальними прагненнями людей. Тоді мистецтво може стати казковим світом, де можна вкритися 
від жорстокої дійсності. 

Проявляючи свою компенсаційну роль, мистецтво не може не виконувати своїх інших функцій: 
пізнавати світ, оцінювати його явища, викликати свій ідейно-емоційний зміст, бути засобом спілкуван-
ня між людьми і засобом виховання особистості тощо. Проте, з іншого боку, жодна з цих функцій не 
може бути художньо здійсненна, якщо художник не створює особливий духовний світ, який ідеально 
доповнює світ реально існуючий. Не правильно вважати, що в компенсаційному значенні мистецтво 
слугує лише сховищем від жорстокої дійсності. Це не просто сховище, а свій погляд на світ і часто – 
бажання зробити його кращим. Після того, як художник пізнає та оцінює реальність саму по собі, у 
нього може виникнути бажання змінити її. Вимисел в такому випадку виступає бажанням зробити 
об’єктивну реальність іншою, кращою для людини.  

Отже, на сьогоднішній день синкретизм виявляє себе в різних аспектах культури – релігії, пси-
хології та мистецтві. Під релігійним синкретизмом розуміється об’єктивний процес поєднання різних 
елементів, вірувань та культів під час їхньої взаємодії, утворення нової цілісної системи світогляду. 
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Одними з найяскравіших проявів релігійного синкретизму є язичницький синкретизм епохи античності 
та християнський синкретизм. У психології синкретизм означає властивість дитячої системи сприйнят-
тя світу. Період егоцентричного або синкретичного мислення є в житті кожної людини. В мистецтві си-
нкретизм найяскравіше проявляє себе як синкретизм художньої образності, яка об’єднує різні категорії 
художньої творчості. 
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Чумаченко Т. С. Исследование феномена синкретизма в разных отраслях культуры 
В статье рассмотрены особенности феномена синкретизма в таких отраслях культуры, как религия, пси-

хология и искусство. Исследованы основные черты религиозного синкретизма, обозначен синкретизм в психоло-
гии (как свойство детской системы восприятия мира) и искусстве (как синкретизм художественной образности). 

Ключевые слова: синкретизм, синкретическое видение, полисинкретизм, мировоззрение, эгоцентризм. 
 
Chumachenko T. Research of phenomenon of syncretism in various areas of culture 
The article describes the characteristics of the phenomenon of syncretismin the areas of culture as religion, 

psychology and art. The basic features of religious syncretism, defined syncretism in child psychology as a property of 
perception of the world and art as syncretism artistic imagery.  

Religious syncretism it the process of connection of different elements, beliefs and cults, during their co-
operating of one with other and formation of the new, integral system of world view. One of the known examples of 
religious syncretism there is heathen syncretism of epoch of antiquity and christian syncretism. Heathen syncretism 
foremost finds out itself in an ellinistichniy period of greek culture which shows by itself the synthesis of different religious 
and philosophical presentations of Greece and orients. Christian syncretism shows up during an origin and becoming of 
christianity. It is combination of heathen and christian world view.  

Syncretism in psychology it is property of child's system of the world perception, which consists in combination 
in one unit quite the different phenomena of reality without their detailed analysis. This period takes place in life of 
everybody. Maiden attempts to be delivered from syncretism arise up for a child on 7-8 year of life – exactly in this period 
it begins not only to react on opinions of society but also master them. Exactly in society a child is gradually delivered 
syncretism thought.  

In an art syncretism brighter all finds out itself as syncretism of artistic vividness, which unites the different 
categories of artistic creation – space, time, appearance of author, aesthetically beautiful ideal of epoch, genre, subject 
and others like that. The origin of artistic work is impossible without the origin of image. Birth of image is related to 
perception of reality. However foremost an image is long matured and formed in presentation of artist. Syncretism of 
artistic vividness consists in that the internal subjective world often does not appear the exact reflection of reality, but is 
the invented fantastic vision. In presentation of artist the real world can acquire high-quality new lines and to combine in 
itself different, and sometimes and opposite things. 

Key words: syncretism, syncretized vision, polisyncretzm, philosophy, self-centeredness. 
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РОЛЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті розглянуто формування культури особистості в сучасній українській сім’ї, про-

аналізовано роль сім’ї у соціалізації особистості. Значна увага приділена культурно-освітньому і 
виховному потенціалу сім’ї та її впливу на формування культури особистості. Досліджуються нау-
кові підходи до вивчення сім’ї як соціально-культурного явища в українському суспільстві. Дово-
диться, що сучасна українська сім’я є головною ланкою у вихованні особистості та формуванні її 
культури. 

Ключові слова: українська сім'я, культура, особистість, виховання, соціалізація. 
 
Українське суспільство вступило на якісно новий етап розвитку, в якому домінуючими є інфор-

маційні технології та глобалізаційні процеси. За словами американського футуролога Елвіна Тоффле-
ра, знання та культура на цьому етапі набувають значно більшої ваги, ніж будь-коли. За таких умов 
суспільство стає більш людиноцентристським, а індивідуальний розвиток особистості, з одного боку, 
стає основним показником прогресу, а з іншого – головною передумовою подальшого розвитку суспі-
льства. Дитина потрапляє в певне людське середовище з уже сформованою культурою, ментальніс-
тю, сімейними традиціями тощо. Проте особистістю вона стає лише в процесі соціалізації, засвоївши 
все те, що є в її оточенні, перш за все культуру. 

Культура висвітлює та забезпечує процес входження людини у світ, відкриття нею власного 
буттєвого горизонту через усвідомлення причетності до загальнолюдського древа. Безумовно, таке 
розуміння культури дає змогу зрозуміти зв'язок між різними сферами духовно-практичного освоєння 
дійсності, до яких належать право, філософія, мистецтво, психологія [2, 105]. 

Процеси становлення особистості великою мірою визначаються специфічними соціокультур-
ними факторами, сформованими століттями історичного розвитку. Серед таких фундаментальних фа-
кторів заслуговує на першочергову увагу такий соціальний інститут, як сім’я. 

Сім’я – першооснова суспільства, певна соціальна група, в якій найбільшою мірою проявля-
ються індивідуальні особливості кожного з батьків, дітей, інших членів родини; реалізуються потреби; 
формується поведінка особистості; відбувається самопізнання, самоактуалізація та соціалізація. Саме 
ці фактори істотно впливають на зміст виховання майбутніх молодих людей, визначаючи певні тенде-
нції [4, 193]. 

За своїми характеристиками сім’я є динамічною диференційованою соціальною структурою, 
яка проходить різні етапи становлення і розвитку, вдосконалюється через виконання своїх функцій, 
збагачує зміст життєдіяльності людей і робить свій внесок у скарбницю матеріальних та духовних цін-
ностей народу. Її особливістю є матеріальна і моральна відповідальність членів сім’ї один перед 
одним і перед суспільством у цілому. Виходячи з цих теоретичних обґрунтувань, сучасна сім’я є голо-
вною ланкою у вихованні особистості, її соціалізації поряд з державними, виробничими і громадськими 
організаціями, закладами освіти, культури і мистецтв. Споконвіку для нашого народу найвищими і свя-
тими були ідеали сім’ї як першооснови життя людини, своєрідної фортеці, яка забезпечує розвиток і 
захист найкращих якостей особистості; праці як найповнішої форми вияву творчих здібностей і мож-
ливостей людини, джерела достатку й радості, забезпечення повноцінного життя родини; духовності і 
гуманного ставлення до навколишнього середовища та людей; громадянства як відчуття особистої 
належності до рідної землі, держави, роду, способів життя, традицій і звичаїв тощо. 

Соціально-культурній сфері та її впливу на особистість присвятили низку праць українські нау-
ковці, зокрема: дослідженню вільного часу і дозвілля щодо гармонійного розвитку особистості (А. Аза, 
Г. Головаха, О. Ковтун, В. Піча, О. Семашко, Н. Цимбалюк); вивченню місця і ролі культурно-освітньої 
діяльності у духовному розвитку особистості (Т. Алєксєєнко, С. Анісімов, І. Барвінок, О. Гавеля); вияв-
ленню особливостей виховання дітей у традиційній українській родині (О. Вишневський, А. Даник, О. 
Постовий); дослідженню соціально-культурних та морально-естетичних процесів, дозвіллєвої діяльно-
сті сім’ї (Н. Бабенко, К. Гайдукевич) та ін. 

Проте наукові дослідження, що вивчають роль української сім’ї у формуванні культури особис-
тості, практично відсутні. Тому об’єктом нашого дослідження є культура особистості, предметом – 
роль сучасної української сім’ї у формуванні культури особистості. Відповідно до визначеної мети по-
ставлено такі завдання: на основі вивчення джерел та наукової літератури узагальнити стан наукового 
опрацювання досліджуваної проблематики; з’ясувати роль сім’ї у соціалізації особистості; виявити 
культурно-виховний потенціал сім’ї; проаналізувати вплив сім’ї на формування культури особистості. 

За Аристотелем, сім’я – перший вид спілкування людей. Вона є первинним осередком, з якого 
виникла держава. Об’єднання кількох сімей грецький мислитель називає "поселенням", вважаючи йо-
го перехідною формою від сім’ї до держави. Будучи малою соціальною групою, сім’я водночас є соціа-
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льним інститутом – відносно стійкою формою організації соціального життя, яка забезпечує стійкість 
зв’язків і стосунків у межах суспільства. Правомірність цього твердження зумовлена функціями, при-
таманними соціальному інституту загалом. До них належать: створення для своїх членів можливостей 
задовольнити власні потреби та інтереси; регулювання діяльності членів суспільства в рамках соціа-
льних стосунків; забезпечення стійкості суспільного життя; забезпечення інтеграції прагнень, дій та 
інтересів індивідів; здійснення соціального контролю [5, 622]. 

За Л. Морганом, сім’я, з одного боку – це замкнутий соціальний інститут, що протистоїть зовні-
шнім деструктивним впливам. Позбавлення сім’ї внутрішнього світу призводить до її розладу. З іншого 
– сім’я – це відкритий соціальний інститут, який взаємодіє із суспільством, що сприяє розвитку її чле-
нів, допомагає задовольнити власні потреби в стосунках з іншими людьми, породжує в них відчуття 
безпеки і захищеності. Як продукт суспільного розвитку сім’я перебуває в постійному русі, є не змін-
ною, а переходить від нижчої форми до вищої в міру того як суспільство розвивається від нижчого 
щабля до вищого [8, 142]. 

Історія досліджує виникнення сім’ї та її форми у різні періоди історії. В центрі уваги економіки 
знаходиться сім’я або господарство як економічний, головним чином споживчий осередок, хоча в умо-
вах переходу до ринкової економіки їй дедалі більше відводиться місце господарської виробничої 
одиниці. Етнографічні дослідження пов’язані з вивченням особливостей укладу життя і побуту сімей з 
різними етнічними характеристиками. Для демографії основний інтерес має питання про роль сімейної 
структури населення у його відтворенні. Cоціальна психологія акцентує увагу на дослідженні сімейних 
конфліктів і динаміки розвитку сімейних груп. Педагогіка в основному займається вивченням виховної 
функції сім’ї як одного з важливих факторів формування особистості. Правову науку цікавлять питання 
правовідносин між подружжям, між батьками і дітьми тощо. 

Французький науковець у царині філософії політики П. Рікер вважає цінності виявом "глобаль-
ного феномена цивілізації", які формують етичні засади політики, зокрема етику переконання. Вчений 
писав, що цінності є тією самою "субстанцією життя народу; що виражається, по-перше, в його прак-
тичних звичаях, які повною мірою є проявом статики цінностей". "Під цією оболонкою практичних зви-
чаїв, – продовжує П. Рікер, – ми знаходимо традиції, які є живою пам’яттю цивілізації, а у глибині те, 
що, мабуть, є самим ядром феномена цивілізації, тобто ансамбль уявлень і символів, якими одна гру-
па людей виражає своє пристосування до реальності, інших груп та історії" [3, 158]. 

Виходячи с історичних і сучасних концепцій особистості, епіцентром культури, її вищою духов-
ною цінністю є людина, як стверджує сучасний науковець Н. Бабенко. Людина набуває своєї духовної 
сутності, стає частиною людства, оволодіваючи культурою і розвиваючи її. Культурна сутність людини 
є системоутворюючим компонентом її цілісності. Серед найважливіших ланок народної системи вихо-
вання відзначимо громадськість, колектив ровесників. Так, згідно з традиціями, сім’я несла повну від-
повідальність за виховання дітей, підготовку їх до життя та праці. У ній дитина набувала морально-
естетичних цінностей, проходила трудову підготовку. Наставниками дітей постійно були батько і мати, 
старші члени родини. Висловлюючи похвалу або осуд родині за виховання дітей, громада виявляла 
своє ставлення до виконання батьками їхніх соціальних функцій [1, 143]. 

Людина – продукт соціалізації, вона стає людиною через спілкування з іншими людьми. Людс-
тво знає чимало прикладів, коли дитина, потрапляючи в ранньому віці у середовище тварин, вижива-
ла, але не ставала людиною. Причина, як відомо, полягала у відсутності можливості наслідувати, а 
особливо – спілкуватися з людьми. 

Відомий американський психолог-екзистенціаліст Мей Ролло зазначає: "Якщо немає життєвих 
цінностей, то залишається один лише відчай". Ось чому традиційні українські цінності та ідеали, про 
які говорять науковці у своїх працях, відображають, зокрема, прагнення людини до свободи, держав-
ності, поваги до мови, історично-культурних та духовних здобутків народу, любові до рідної землі, ша-
нування батьків, старших, родинних зв’язків та традицій, справедливості, мудрості, доброзичливості та 
багато іншого. На цих засадах і має вибудовуватися зміст поглядів сучасної молодої особистості. 

Як бачимо, надзвичайна складність, багатовимірність та неоднозначність понять доводить, що 
цінності у соціально-культурній сфері є тими досягнутими переконаннями людства, які формувались і 
продовжують розвиватись в умовах трансформацій. Спадкоємність поколінь – це процес взаємної пе-
редачі, засвоєння, збереження та використання матеріальних, духовних цінностей, соціальної інфор-
мації і досвіду попередніх та співіснуючих поколінь. Особливостями такої передачі у сучасній Україні є: 
по-перше, те, що цей процес відбувається в умовах не тільки зміни поколінь, а й зміни політичної, еко-
номічної та соціальних структур; по-друге, пріоритетного значення набуває не міжпоколінна спадкоєм-
ність, а запозичення, як правило, елементів субкультур західних країн; по-третє, девальвація духовних 
цінностей та норм попередніх поколінь ускладнює передачу їх наступним поколінням. Проблеми в со-
ціально-економічному становищі українського суспільства на сучасному етапі, зниження рівня життя 
більшості населення, його розшарування, знецінення традиційних моральних норм і цінностей, пропа-
ганда жорстокості і насилля, бездуховності, невизначеності в оцінці подій історичного минулого украї-
нського народу негативно вплинули на моральні цінності сучасної молоді. Основними поняттями для 
останньої повинні стати: родина, рід, родовід, народ Такий закономірний шлях розвитку кожної особи-
стості. Виходячи з цього, вже сьогодні можна окреслити деякі тенденції становлення молодої особис-
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тості в сучасних умовах України, адже найважливішим і найбільш суттєвим соціальним інститутом, що 
впливає на формування цінностей особистості та формування її культури, є сім’я. 

 Сім’я в Україні потрапила під вплив трансформаційних соціально-культурних та політичних 
процесів і перетворень, які неодноразово відобразились на ній та призвели до значних змін у її функ-
ціонуванні. Соціально-економічні умови життєдіяльності відображаються на взаємовідносинах: поси-
люється конфліктність, руйнуються усталені морально-етичні засади функціонування повноцінної сім’ї. 
Дисфункції проявляються в економічній, правовій та моральній незахищеності сім’ї, зниженні її ролі у 
соціалізації та вихованні дітей, що суттєво впливає на сучасну молодь. Цей вплив здійснюється на 
ґрунті емоцій, культури, внутрішніх правил та можливостей сімейних ресурсів. 

Соціально-економічна, політична та культурна трансформація суспільства, діяльність навча-
льно-виховних закладів різного рівня, засобів масової комунікації становлять зовнішні фактори вихов-
ного потенціалу сучасної української сім’ї. До внутрішніх факторів належать сімейні стосунки, їхній 
характер. Саме вони є головним ресурсом виховного потенціалу сім’ї. 

Проте сучасна українська сім’я не реалізує всебічно великий виховний потенціал, що залежить 
від багатьох чинників суспільного, передусім економічного, життя, позначених як позитивними, так і 
негативними тенденціями. Ця особливість зумовлює необхідність детального аналізу тенденцій, мож-
ливостей та обмежень щодо реалізації виховного потенціалу української родини та забезпечення роз-
витку особистості в сучасних умовах. Тому вивчення соціально-культурної та психолого-педагогічної 
ситуації у процесі сімейного виховання молодої особистості в умовах сьогодення має стати підґрунтям 
подальшого формування та розвитку державної політики у сфері виховання.  

Сім’я виступає і як середовище, що впливає на молоду людину, і як суб’єкт виховного процесу, 
її сукупні виховні можливості зумовлені різними чинниками, рівнем загальної та педагогічної культури, 
можливостями їх реалізації (зокрема, матеріальні та побутові умови, структура і тип сім’ї, наявність 
вільного часу, форма дозвілля, сімейна субкультура тощо), характером взаємостосунків і ступенем 
взаємоузгодженості батьків у питаннях виховання, їхніми індивідуальними особливостями – темпера-
ментом, моральними якостями, комунікативними здібностями, станом здоров’я, віком, а отже, загаль-
ними і власним досвідом виховання, ціннісними орієнтаціями та їхньою ієрархією.  

Зміст виховання відображає спеціально утворену систему благотворних впливів батьків на ді-
тей з метою виховання у них бажаних якостей, які є основою підготовки до життя, засвоєння позитив-
ного досвіду попередніх поколінь та вироблення нових підходів до подальшого розвитку суспільства і 
суспільних відносин на ґрунті національної і вселюдської гуманістичної культури. 

Змістом виховання особистості у сучасній українській родині має стати інтегрована національ-
на та вселюдська гуманістична культура людей в інтерконтинентальному просторі. Зміст виховання 
має відображати й утверджувати у свідомості й діяльності сучасної молоді найвищі національні та 
вселюдські духовні, гуманістичні, морально-етичні, естетичні, фізичні, громадські й трудові ціннісні 
орієнтації та практичну діяльність сучасної української сім’ї в умовах незалежної держави [4, 191]. 

 Сім’я має сприяти збереженню духовних і культурних цінностей народу, його внутрішніх і зов-
нішніх ознак – свідомості й самосвідомості, ставлення до праці, громадянства та взаємодії з іншими 
державами і народами. С. Кримський висловлює такі слушні думки про сутність і значущість особисті-
сних еталонів для життя нації: "...особистість – не одиничне і навіть не особливе, а монадне утворен-
ня, бо вона може репрезентувати весь Всесвіт, стиснений в межах реального індивідууму... Здатність 
репрезентувати свій час, свій народ, національну культуру, соціум потенціюється для всіх, хоча й реа-
лізується мірою конституювання особистості та її духовного розвитку. Більш того, така здатність набу-
ває все більшого соціологічного значення. Гасло соборності, авторитарності колективного, партійного 
фактора суспільно-політичного життя починає витискуватися гаслом особової репрезентації індивіда. 
Принцип плеяди (колективу) доповнюється принципом монади. У ціннісній свідомості людей ХХ сто-
ліття такі монадні особистості, як Махатма Ганді та М.-Л. Кінг, Я. Корчак і мати Марія, А.Д. Сахаров і 
О.І. Солженицин важать значно більше, ніж наймасовіші політичні партії. Сама особистість у її монад-
ному здійсненні набуває функції автопортрету людської спільноти" [7, 29].  

На думку М. Слюсаревського, український менталітет має такі риси: працьовитість, хазяйнови-
тість, глибокий емоційний зв'язок з краєм, миролюбна вдача, гостинність, турбота про родину, рішу-
чість, хоробрість у справі захисту Батьківщини, індивідуалізм, інтроверсивність, спрямованість на 
самовдосконалення, демократизм, толерантність, гіпертрофоване волелюбство, що межує з анархіч-
ністю, глибинна емоційність, стриманість, поєднання елегійних настроїв з нездоланним оптимізмом, 
розвинута уява, яка знайшла свій вияв у народному мистецтві [6, 209].  

Отже, сучасна сім’я є головною ланкою у вихованні сучасної особистості, формуванні її куль-
тури. В українській родині завжди чітко вирізнялися її ідеї, суттю своєю вкорінені в життя народу, його 
свідомість, працю й творчу діяльність.  

Українська сім’я має формувати культуру, духовність та культивувати такі якості й особливості 
характеру особистості, як: повага до батьків і відданість сім’ї, родині, готовність до взаємодопомоги; 
сформованість національної свідомості і самосвідомості, любов до рідної землі й народу, відданість 
Україні; розуміння і відчуття духовної єдності поколінь, повага до жінки-матері, національної культури 
й історії рідного народу; сформованість високої мовної культури, досконале володіння українською 
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мовою як державною, що є основою національної культури; шанобливе ставлення до культури, звича-
їв, традицій народів, що населяють Україну, та народів світу; усвідомлення власної національної гід-
ності, честі, внутрішньої свободи, гордості за свою землю і народ; всебічний і гармонійний розвиток 
особистості, готовність до розумової і фізичної праці, захисту рідної землі, розуміння законів розвитку 
природи, суспільства; дотримання принципів вселюдської і народної моралі – правдивості, справед-
ливості, патріотизму, доброти, працелюбності, гуманного ставлення до людини і довкілля тощо. 

Виходячи з вищезазначеного, можна констатувати, що соціокультурні цінності прищеплюються 
і передаються з покоління в покоління, а сучасна українська сім’я відіграє найвагомішу роль у форму-
ванні культури особистості та її соціалізації. 
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Шевченко А. А. Роль современной украинской семьи в формировании культуры личности 
В статье рассмотрено формирование культуры личности в современной украинской семьи, проанализи-

ровано роль семьи в социализации личности. Значительное внимание уделяется культурно-образовательному и 
воспитательному потенциалу семьи и ее влиянию на формирование культуры личности. Исследуются научные 
подходы к изучению семьи как социально-культурного явления украинского общества. Обосновывается, что сов-
ременная семья – главная ячейка воспитания современной личности и формировании ее культуры. 

Ключевые слова: украинская семья, культура, личность, воспитание, социализация. 
 
Shevchenko A. The Role of the Modern Ukrainian Family in the Formation of Cultural Identity 
The article deals with the formation of cultural identity in modern Ukrainian family, analyzes the role of family 

socialization features. Considerable attention is given to cultural and educational potential of the family and its influence 
on the cultural identity formation. 

Process of identity formation is always largely determined by the specific socio-cultural factors which were 
shaped by centuries of historical development. Family as a social institution deserves priority attention among those 
fundamental factors. 

Family – first principle of society. It is a certain social group in which most individual characteristics of the 
parents , their children and other family members showed through their behavior and personality development which are 
formed with self-knowledge, self-actualization and socialization of its members. 
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Family by its characteristics is a social structure that goes through various stages of growth and development 
and through improved performance of its functions. It enriches the treasury of material and spiritual values of the people. 
The material and moral responsibility of family members to each other and to society is the main feature on the basis of 
these theoretical studies , modern family has to become a key element in the individual`s education and socialization. 

Proceeding with historical and modern conceptions of identity, a person in the epicenter of culture, is the highest 
spiritual value which becomes it`s spiritual essence and a part of humanity. The person develops it through culture. The 
cultural essence of personality is the backbone component of its integrity. 

Cultural values in the socio-cultural sphere are achieved by the beliefs of humanity that were formed and still 
continue to grow in the transformation of the socio-historical situation. The succession of generations is a process of 
mutual transfer, assimilation, storage and use of material and spiritual values, social information and experience of 
previous generations where the family plays an important role. 

The family in Ukraine fells under the influence of transformation of socio-cultural and political processes and 
transformations. They reflect on it and led to significant changes in their functioning. Socio-economic conditions of life 
appear in the relationship: increasing conflict, collapsing the established ethical principles of operation of the complete 
family. Dysfunctions increased in economic, legal and moral vulnerability of families, reducing their role in the 
socialization and education of children. This affects today's youth significantly. This effect is motivated by emotion, 
culture, internal rules and possibilities of family resources. 

However, the modern Ukrainian family does not realize it`s great educational potential. It depends on many 
social factors , especially economic life marked both positive and negative trends. This feature needs detailed analysis of 
trends, opportunities and constraints for the implementation of the educational potential of Ukrainian families. It ensures 
the development of the individual in the modern world. Therefore, the study of socio-cultural and psycho-educational 
situation in the family upbringing of the young generation has to become a basis for further development of public policy 
in education. 

The content of individual’s education in modern Ukrainian family should be integrated into national and humanist 
culture of the people in Intercontinental area. Content of education should reflect and establish the highest national and 
universal value orientation in the minds of modern and young people: spiritual, cultural, humanistic, ethical, aesthetic, 
physical, social and labor. It should also reflect the practice of modern Ukrainian family in the independent state. 

Based on these theoretical studies, the modern family is a major element in the education of contemporary 
identity and in shaping its culture. In Ukrainian family, it`s ideas were always clearly distinguished and rooted in the 
depths of people's life, minds, work and creativity. At all times ideals of the family were the highest and most sacred for 
our people. Family was considered to be a fundamental principle of human life, a kind of fortress, which provided 
development and protection of personality’s best qualities, including: labor as the most complete form of expression and 
creativity of human capabilities, sources of wealth and pleasure; spirituality as a synthetic form of understanding the 
world and ourselves in the same high moral dimension of creative and humane attitude to the environment and people. 

Ukrainian family has to cultivate such qualities of character and personality characteristics as: respect for 
parents and family devotion, commitment to mutual support , formation of national consciousness and identity, love for 
the land and people, formation of high language culture, respect the culture, customs and traditions of the peoples who 
inhabit the Ukraine, and the peoples of the world. Family has to look after their national dignity, honor, inner freedom, 
pride for their land and the people. The principles of all mankind and public morality – truth, justice, patriotism, kindness, 
diligence, humane treatment of the environment, a comprehensive and harmonious development of the individuals. 

Based on the above, we can say that social and cultural values are instilled and transmitted from generation to 
generation, and modern Ukrainian family plays the most substantial role in shaping of cultural identity and socialization. 

Key words: Ukrainian family, culture, personality, upbringing, socialization. 
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ПЕДАГОГ ТАНЦЮ ШАРЛЬ ДІДЛО: ЗАПОВІТИ МАЙСТРА 

 
Стаття присвячена аналізу шляхів формування педагогічного методу Шарля Дідло та його 

принципів навчання артистів балету. У результаті дослідження робиться висновок, що новатор-
ська діяльність балетмейстера-педагога сприяла формуванню балетної трупи та оновленню ро-
сійської школи класичного танцю. 

Ключові слова: класичний танець, педагогіка танцю, балет, школа класичного танцю. 
 
Сучасний танець часто нівелює професійні якості танцівників за рахунок часткової чи повної відмови 

від сюжетних побудов, академічної підготовки, розвитку мімічних даних та інших атрибутів школи класичного 
танцю минулого. Творча практика Дідло та особливості його професійного навчання майбутніх артистів (не 
лише танцівників) змушують згадати про ці напівзабуті досягнення російського балету, що зароджувались в 
пушкінську епоху, і дає можливість вже в новому, ХХI столітті, оцінити, наскільки згадані тенденції збереглися 
в балетмейстерській практиці та який розвиток вони можуть мати в наші дні. 

Балетмейстер Шарль Луї Фрідерік Дідло (1767–1837) належить до видатних постатей в історії сві-
тової хореографії. Його ім'я увіковічнили не лише послідовники в балетній творчості, артисти, історики ми-
стецтва танцю, а й О. Пушкін, О. Грибоєдов, А. Бєлінський та інші корифеї російської літератури. Саме з 
Дідло, за твердженням відомого дослідника музичного театру А. Гозенпуда, "прийшла в російський театр 
поезія" [4, 473]. У відомій роботі "Майстри балету", яка вийшла друком в 1937 році, Ю. Слонімський дає 
серію портретів петербурзьких хореографів ХIХ ст. Серед них К. Дідло [9, 10] (раніше його ім'я вимовляло-
ся Карл), Ж. Перро, А. Сен-Леон, Л. Іванов, М. Петіпа. Відомий балетознавець Л. Д. Блок дала відповідну 
оцінку деяким розділам книги, зокрема тим, які стосуються творчої особистості Дідло [2, 410].  

Дослідники та історики танцю у дечому розходилися в оцінці творчого спадку Дідло та погля-
дах на документи його епохи. Ю. А. Бахрушин, автор навчального посібника з історії російського бале-
ту (у 1977 році вийшло його третє видання), вважав, що запрошення Дідло в Росію було пов'язане 
насамперед з "французоманією", яка панувала в придворному середовищі на початку ХIХ століття. 

Більш зважено підійшла до характеристики творчості Дідло В. М. Красовська, особливо в навчаль-
ному посібнику 1978 року, де повторювалися положення її двотомної роботи з російського балету від його 
виникнення до кінця ХХ століття (перший том вийшов одночасно з роботою Ю. Слонімського). Для 
В. М. Красовської найважливішим надбанням Дідло є його драматичні балетні вистави, а також вихован-
ня чудових артистів, які "збагатили петербурзьку трупу" [6, 165].  

Даний огляд літератури свідчить про ту пильну увагу, яку виявляли історики балету ХХ століт-
тя до творчості Дідло. 

Мистецтво танцю балетного актора придворного театру в часи Дідло було обмежене у відно-
шенні техніки та кількості рухів тіла – вони повинні були вільно вміститися на двох-трьохметровому 
майданчику. Манірна пластика в стилі рококо, витонченість і галантність придворного танцю зазвичай 
маскували бідність образів та хореографічних засобів. Не дивно, що весь курс підготовки такого акто-
ра тривав максимум два-три роки, а в середині XVIII століття аматор-придворний міг легко замінити на 
сцені професіонала-танцівника. 

На цьому грунті виростає нова педагогіка танцю, що вимагає тривалого багаторічного курсу 
навчання, регулярної щоденної фізичної праці і невпинного тренування, що недоступно любителю. 
Звідси народжується в артистів балету ставлення до своєї артистичної професії, як до чогось значно-
го, яке має право на повагу, оскільки вимагає жертв і самозречення. Цього почуття не знали зніжені 
дореформені придворні актори, які витрачали мінімум часу і праці на самопідготовку. Початок XIX 
століття добудовує фундамент нової хореографічної лексики, техніки та педагогіки. 

Професійна школа, яку західноєвропейський балет опановував протягом майже півстоліття, в 
Петербурзі мала бути засвоєна протягом декількох років. Саме цим, а не особистим капризом і склад-
ним характером Дідло пояснюються жорстокість і вимогливість його як педагога, яскраво описані П. 
Каратигіним, А. Панаєвим та ін. Не в театрі і не серед посередніх акторів, а в школі шукає він здібну 
молодь, пам'ятаючи практику своїх наставників. У своїх учнях виховує поруч з технікою, яка стоїть на 
рівні кращих досягнень його часу, здатність донести до глядача дієві ігрові функції реформованого на 
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Заході балетного спектаклю. Це результат нової педагогічної практики Дідло, що переносить акторсь-
ку майстерність в центр підготовки танцівника. Ось чому від'їзд балетмейстера із Росії в 1811 році не-
гативно вплинув не стільки на театр, скільки на балетну школу, яка до Дідло животіла, помітно 
піднялася як результат його праці і особливо гостро реагувала на його відсутність. Недарма директор 
імператорських театрів Тюфякін зазначає у своїх доповідях, що "з часу від'їзду Дідло балети помітно 
прийшли в занепад, а особливо розладналася освіта в школі балетної трупи". 

Як зазначає дослідниця танцю Л. Д. Блок, Дідло приїхав до Росії з остаточно сформованим 
жанром класичного танцю [2, 273]. Про це більш детально писав і А. Глушковський: "У балетах Дідло 
бачимо дивовижне розмаїття в танцях; серйозні танці виконувалися під музику адажіо з маршем; Дід-
ло створював для головної дійової особи завжди танці плавні, з різними атитюдами і рідко включав в 
них антраш або швидкі піруети. Артист балету demi-caractere танцював під музику andante gracioso і 
allegro; для нього хореограф створював танці граціозні, з відмінним положенням корпусу і рук, викори-
стовував швидкі і дрібні па і піруети іншого плану, ніж у серйозних па, а для комічного дансера робив 
під музику allegro переважно різноманітні стрибки (tours en l'air) з іншими рухами корпусу і рук" [3, 31]. 

Л. Блок підкреслює в переліку Глушковського, що це все – схема ХVIII століття, з нею остаточ-
но покінчить лише наступна епоха танцю, тальонізм. Вид балетів Дідло – переворот у мистецтві, на-
скрізь новий підхід до танцювального видовища. Не слід забувати, додає Блок, що на російському 
грунті танець Дідло значно змінився, завдяки впливу російського народного танцю [2, 278]. 

В результаті цієї складної взаємодії, підсумовує дослідниця, "за три десятиліття життя Дідло, 
відданих ним російському театру і викладанню, у нас визначилась та видозміна танцю, яку ми пропо-
нуємо називати першою російською школою класичного танцю" [2, 279–280]. 

Отже, Дідло був не тільки видатним балетмейстером, а й педагогом танцю, вихователем бага-
тьох визначних артистичних особистостей. Він мріяв створити в Петербурзі новий балетний центр, 
який не поступався б паризькій опері. Хореограф помітно підняв престиж танцювальної школи, збіль-
шив норму балетних занять до 4–5 годин в день, активно підтримував обдарованих дітей. Утім, вихо-
ванці всіх інших відділів, майбутні драматичні та оперні артисти, музиканти, бутафори і навіть 
переписувачі нот за вказівкою Дідло повинні були вчитися танцю. 

Вибір пантомімно-виразових засобів хореографії Дідло, його методи роботи з акторами стають 
зрозумілими при ближчому знайомстві з його учнями.  

Серед перших російських артистів треба назвати вихованця петербурзького театрального учили-
ща Адама Глушковського (1793–1869), який, за власним визнанням, досяг видатних результатів у виконав-
стві і балетмейстерському мистецтві завдяки школі і підтримці Дідло. Через три роки після закінчення 
навчання в Петербурзі в 1809 році Глушковський почав роботу в Москві, де поставив балети з хореографі-
єю Дідло у власній редакції. Оскільки Дідло вводив в свої спектаклі багато пантомімічних сцен, Глушковсь-
кий відтворював їх з особливою ретельністю, і сам став видатним мімом. Ці традиції Дідло зберіг після 
смерті балетмейстера інший видатний артист російської балетної сцени Микола Гольц (1800–1880), пер-
ший виконавець ролі Амура в петербурзькій постановці балету Дідло "Зефір і Флора", а також учасник пе-
тербурзьких прем'єр "Угорської хатини", "Рауля де Креки", "Кавказького полоненого" та ін. 

Як балерина неповторного таланту запам'яталася глядачам петербурзької сцени Євгенія Ко-
лосова (1780–1869). І хоча її безпосереднім наставником під час навчання був Вальберх, а не Дідло, 
саме завдяки сприянню останнього Колосова стає однією з найкращих балерин. Глушковський захоп-
лено писав про її прекрасну статуру, величавість поз і рухів, майстерність міміки і жестів у створенні 
ролей. Однією з кращих у виконанні Колосової була партія Аделаїди в балеті Дідло "Рауль де Креки". 

Такою ж видатною постаттю в історії російського балету була Євдокія (Авдотья) Істоміна 
(1799–1848), оспівана Пушкіним учениця Колосової і Дідло. Початок її блискучої кар'єри пов'язаний з 
дебютом у партії Флори "Зефір і Флора". Пізніше вона виконувала й інші ролі в балетах Дідло: "Карлос 
і Розальба", "Каліф Багдадський", "Кора і Алонзо", "Євтимія і Евхаріса", "Роланд і Моргана", "Федра та 
Іполит", "Альцеста" та ін. 

Істоміна була першою, хто втілив на петербурзькій сцені образи жінок з творів Пушкіна, зокре-
ма Черкешенки в "Кавказькому полоненому" Дідло і Людмилу в балеті "Руслан і Людмила" (постановка 
Дідло і Огюста за А. Глушковським), а також у танцях з вистави "Керім-Гірей, кримський хан", постав-
лених Дідло у співпраці з О. Пуаро. Про технічну сторону танцю Істоміної сучасники відгукувалися як 
про прекрасний талант: "Вона мала велику силу в ногах, апломб, і одночасно грацію, легкість, швид-
кість в рухах, її піруети і елевація дивовижні. Вона не поступалася Тальоні в легкості і довела підйом 
ноги до голови" [1, 87]. 

Досконалі рухи і міміка були спрямовані на те, щоб точніше втілити хореографію Дідло, який, 
на думку сучасного балетознавця, міг досягати "напівповітряності" за рахунок "напівпальцевої" техніки 
і рухливих "елеваційних" темпів, які переважали на протязі проведення уроку, і об'єднували в єдину 
танцювальну стихію найрізноманітніші па. 

Цікаво, що навіть у повільній частині уроку майстер вимагав від учнів того самого польоту, 
який вражав сучасників. Відповідно, можна зробити висновок, що Дідло раніше, ніж його західні колеги 
вводить в адажіо арабеск – майбутній пластичний лейтмотив танцю Тальоні, "який став символом ро-
мантичного, а з часом і російського балету" [12, 20]. 
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Якими ж танцювально-технічними ресурсами керувався Дідло? Ми можемо з документальною 
точністю говорити тільки про чоловічі танці. Описи Глушковського, книга Блазіса, що вийшла вперше в 
1820 році, і ряд рецензій-характеристик акторів дають можливість говорити про це з певним ступенем 
вірогідності. "Техніка чоловічого танцю за минуле століття збагатилася небагато, – писав з цього при-
воду Ю. Слонімський. – Незліченні види піруетів, серед яких є забуті, доступні не кожному танцівнику 
наших днів, різноманітні заноски, два та іноді й три тури в повітрі, ординарні і подвійні кабріолі – сло-
вом, все те, що викликає бурю захоплень і в наші дні, – все це було в розпорядженні танцівників епохи 
Дідло. Майже всі види існуючих і сьогодні піруетів виконували Дюпор, Гольц, молодий Дідло. Але крім 
того, танцівники XIX століття володіли величезним запасом стрибкових рухів". 

"У балетах Дідло, – підкреслював Слонімський, – як, втім, і в постановках перших майстрів ро-
мантичного балету, артисти виконували більшість рухів, які нині складають прерогативу переважно 
жіночого танцю. Sissonne, soubresaut, ballonne, ballotte, мале і велике assemble з високих півпальців – 
все це звичайнісінькі елементи чоловічого екзерсису 1820–30-х років. Різноманітність стрибкових рухів 
у балеті Дідло набагато багатша від сучасної. Правда, цю перевагу створено за рахунок найпростіших 
рухів, нині незаслужено забутих" [9, 211]. 

Складнішим є питання щодо танцювальної техніки жіночого танцю. Диференціації па на чоло-
вічі і жіночі ще не було. Крім того, в балетах 1820-х років у Дідло артистки далеко не завжди є голо-
вними дійовими особами: у багатьох виставах центральні партії належать ще героям, а не героїням. 
Але зрушення відбулося. Улюбленець публіки 1800-х років Дюпор вже поступається своїм місцем Іс-
томіній, Телешовій та ін. Суперництво чоловіків і жінок в балеті на рубежі 20-х років вирішується на 
користь танцівниць. Мізерні матеріали про техніку жіночого танцю дозволяють все ж сказати, що пуан-
тів (як танцювального взуття) в практиці жіночого танцю ще не існує. Високі півпальці, на яких зобра-
жений Блазіс в його книзі, в однаковій мірі властиві і танцівникам, і балеринам. 

Встановивши, що танцівниця часів Дідло не мала пуантів, ми тим самим відразу виключаємо з ар-
сеналу її техніки велику кількість комбінацій рухів і па, яких так багато у сучасних балерин. Зате танцівниці 
Дідло ширше користуються найпростішими рухами і, головне, танцюють граючи, тобто шукають в хореог-
рафічному примітивному ладі продовження і розвиток образу. "Для того, щоб в цьому переконатися, – пи-
ше далі Слонімський, – досить поглянути на список артистичних штатів Дідло, принципи побудови якого 
(спочатку актриси-танцівниці, потім тільки танцівниці) показують, що сценічним матеріалом, яким наванта-
жували головних персонажів трупи, її прем'єрів, була танцювальна пантоміма" [9]. 

Термін pas de deux, що вже існував у XVIII столітті, абсолютно не збігається з нашим поняттям 
про танцювальний дует. Кожен парний танець розглядався як pas de deux. Лише після 20-х років XIX 
століття, починаючи з епохи творчої зрілості Дідло, ми бачимо його поступовий розвиток. У сучасному 
розумінні pas de deux позбавлене наскрізного ігрового завдання. У балеті Дідло ми спостерігаємо як-
раз зворотне явище. 

Прийомів підтримки, що мають на меті показати "чудеса спритності", просто не існувало. Ще 
не настав той час, коли танцівника будуть презирливо називати "підпорою", "підставкою" тощо. Що-
правда, в провінційних театрах Італії, Австрії та Німеччини (театри останніх двох країн знаходяться під 
впливом італійських) вже розноситься чутка про "дива" підтримки італійських віртуозів. Філіппо Тальо-
ні, його син Поль та й сама Марія Тальоні до її приїзду в Париж практикують низку хитромудрих під-
тримок, які в наш час назвали б примітивно-акробатичними. Тут і перекидання танцівниці через спину, 
і різке падіння на руки кавалера, і на подобу "рибки", тобто стрибка в руки кавалера з розбігу. 

Нечисленні італійські та віденські гравюри зберегли нам ці перші трюкові прийоми підтримки, 
що викликали захоплені крики в провінційних глядацьких залах того часу. Але ми ніде ще не зустріча-
ємося з положенням танцівниці вище рівня грудей партнера, більшість цих прийомів ще не допущено 
на столичну сцену: вони ще, так би мовити, "неакадемічні", вульгарні. 

Для композицій Дідло в Петербурзі вони тим більше неприйнятні. У 20–30-х роках XIX ст. роб-
ляться перші кроки в цьому напрямку. Тому в балетах Дідло ми бачимо дуети з найпростішими вида-
ми підтримки, які далеко не завжди були відірвані від своєї сюжетно-побутової мотивації. Носіння на 
руках в позі зустрічається дуже рідко, повітряні підтримки не застосовуються зовсім. Переважає пар-
терна підтримка, що йде від обіймів, всіляких рухів зупинки, несподіваного зіткнення, поз відчаю, суму 
тощо. Пріоритет надається підтримкам, які зумовлені сюжетом, психологічно вмотивовані або випли-
вають із змісту балету-п'єси. Правомірно стверджувати, що хореографічна програма Дідло зажадала 
від виконавців інших якостей і прийомів, ніж раніше. 

Для характеристики творчості Дідло не менш показовий список актрис петербурзького імпера-
торського балету 1825 року, опублікований в "Російській Талії" Ф. Булгаріна. Його також наводить 
Слонімський в цитованій книзі. Перші три місця в списку відведено Колосовій, Шемаєвій та Азловій, 
що значаться актрисами "на пантомімних ролях", на четвертому місці йде Істоміна, названа "першою 
пантомімною танцівницею", під номерами 5–7 перераховуються інші артисти того ж амплуа, і лише з 
восьмого номера починаються прізвища "перших танцівниць". 

Розподіл балерин за амплуа, їх черговість у списку пояснює художні погляди Дідло та його 
симпатії. Він ставить на перші місця артисток, що вміють переконувати і хвилювати глядача майстер-
но створеним сценічним образом, на друге – тих, які за рахунок, напевно, деякого зниження якості об-
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разу володіють у всій повноті танцювальною технікою. Перші танцівниці, якщо тільки вони танцівниці, 
відтіснені в цій системі на третій план. 

У розважальному дивертисментному спектаклі був неминучий конфлікт між актором, що вті-
лював осмислений ігровий образ п'єси-балету, і всім, що його оточувало. Це протиріччя – не зовнішнє 
і не випадкове, адже традиції Дідло, перебували в суперечності з принципами, на яких будувався ро-
сійський балет 60-70-х років. 

Балет і петербурзька школа до Дідло і після нього – дві неспівставимі величини. Виховані Дід-
ло учні та учениці належать здебільшого до останнього періоду роботи майстра. На початку XIX сто-
ліття Петербурзька балетна школа переживала занепад. Вона завжди була на задвірках у 
міністерства двору, що орієнтувався в пошуках талантів виключно на закордонних знаменитостей. 
Врізавши її убогий бюджет, віддавши її мало не на відкуп приватним особам, контора імператорських 
театрів поступово зміцнювалася в своїй недовірі в її сили. 

Варто взяти до уваги, що театральна школа того часу була свого роду універсальним комбіна-
том. З неї випускали не тільки балетних артистів, а й оперних і драматичних акторів, оркестрантів, 
машиністів, бутафорів, костюмерів тощо. Визначення здібностей учня і його майбутнього театрального 
шляху робилося за випадковими ознаками. 

До того ж Дідло оголосив, що він "з російських вихованців і вихованок зробить першокласні європейські 
таланти, і дотримав слова", як свідчить один із сучасників – впливових в театральних колах. "Скільки не билися 
раніше на самоті такі майстри, як Вальберх, вони не могли сформувати великих обдарувань. А з рук 
Дідло їх вийшло понад десяток. У нього таланти росли, як у казці, – не по днях, а по годинах" [3, 49]. 

Із завершенням пушкінської епохи російське офіційне мистецтво відкинуло ідеї Дідло, витісни-
вши традиції великого балетмейстера з сценічної практики. Час, що відділяє нас від дня смерті Дідло і 
його "ідей в танці", виявив неспроможність того мистецтва, яке переконувало: "Чим більше танцівниць 
і менше ідей, тим прекрасніший балет". 

Кращі досягнення світового балету в наші дні доводять, що, звернувшись до напівзабутих іде-
алів Ш. Дідло та інших майстрів минулого, можна відтворити мистецтво балету, яке буде втіленням 
високих ідей, а не лише слугувати розвагою для глядачів.  
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Косаковская Л. П. Педагог танца Шарль Дидло: заветы мастера 
Статья посвящена анализу путей формирования педагогического метода Шарля Дидло и его принципов обуче-

ния артистов балета. В результате исследования делается вывод, что новаторская деятельность балетмейстера-
педагога способствовала формированию балетной труппы и обновлению русской школы классического танца. 

Ключевые слова: классический танец, педагогика танца, балет, школа классического танца. 
 
Kosakovska L. Charles Didlo as a teacher of dance: master’s testament  
The article represents the problem of forming the pedagogical method and the principles of educating ballet 

dancers. Characteristic features of Ch. Didlo’s professional activity in the process of establishment of Russian school of 
classical dance are disclosed.  

J.J. Nover’s as well as his compatriots’ activity fostered the appearance of a new dancing movement technique 
which was quantitatively and qualitatively more abundant than before being reformed. This resulted in the creation of an 
invincible block of professionalism and technical difficulties between a new type of dancer and amateur.  

The burden of these changes, which had been completed by the beginning of the 19th century in Western 
Europe, lay in St. Petersburg on Ch. Didlo’s shoulders who was then in charge of the ballet and the leading teacher of 
the school.  

Ch. Didlo was the one who introduced a new approach to the spectacle of dance into the dancing canvas of the 
18th and early 19th century. An important achievement of Ch. Didlo as a choreographer was poetical integrity and 
completeness of plays. He promoted the role of corps de ballet having turned it from passive background into the active 
participant which "accompanied" soloists. Didlo’s dance underwent dramatic transformations due to the influence of 
choreographic lore on Russian territory.  

Among Didlo’s votaries was G. Derzhavin, A. Gryboyedov, A. Pushkin who left behind their inspired poetical 
lines and accurate observations of Didlo’s art and Russian ballet of that period. Under Didlo’s guidance Russian ballet 
gained recognition on the European scale.  

Didlo was not only an outstanding ballet-master but also a teacher of dance. The first Russian school of 
classical dance had been shaped in the three decades of Didlo’s life, devoted to Russian theatre and teaching activity.  

Being aware of the importance of reforming the school of ballet Didlo took up its reformation with huge feedback 
refusing to stage big new ballets by the time the school of dance would appear. Among the first actors who graduated 
from it was A. Glushkovskyy, M. Golts, E. Kolosova, M. Danylova, A. Istomina, K. Teleshova, A. Likhutina and many 
other dancers who had formed under his guidance and lauded Russian ballet.  

Didlo claimed from his students that the flight should startle his contemporaries. He achieved this by the means 
of "half-finger" technique and moving "elevational" tempos which combine various movements into a single dancing 
element. Didlo must have introduced arabesque, a future plastic leitmotiv of romantic and later of Russian ballet, into 
adagio earlier than his western colleagues.  

In Didlo’s ballets like in stagings of first masters of romantic ballet prevail those movements which constitute the 
prerogative of today’s feminine dance. It should be mentioned that the versatility of jumping movements in Didlo’s ballets 
used to be much more vivacious than nowadays. Though this advantage was created with simplest movements, now 
undeservedly forgotten.  

The term pas de deus, existing already in the 18th century, used to define any couple dance. And no sooner 
than the 1820s, starting with the period of Didlo’s artistic maturity, his gradual development could be seen, mostly the 
setting of through gaming objective.  

Support in Didlo’s ballets existed in such a form where it’s justified by the action basis of the dance performance 
or pantomime episode. Alongside exposing acrobatic moments new techniques of support would be born as a result of 
searching for acute plot and scenic dancing points (accents) etc.  

Didlo put in the first place the actors who tended not to differ in rich dancing techniques and used to dance what 
is now called typical dances. The explanation for this is provided by the fact that in an entertaining, divertissement play, 
meeting the demand of the audience, the conflict between the actor who acted as a meaningful character from the ballet 
play and the whole scenery was inevitable. Thus there were large discrepancies between Didlo’s traditions and the 
principles pertaining to the basis for Russian ballet of 1860s – 1879s.  

Didlo craved for the convincing performance in general. He achieved the feedback from the audience on scenic 
features of the portrayed characters: emotions of anger, compassion, fear and pity. In such circumstances mimes were 
of greater to him than famous dancers.  

Summing up the significance of Ch. Didlo’s artistic activity in the history of Russian ballet, his immense 
achievements in the sphere of choreographic education and formation of the ballet company should particularly be 
mentioned. Three decades of enthusiastic work of the ballet-master in Russia contributed to the renewal of the school of 
classical dance. Its quantity increased in several times, it stood on its own feet and turned into the educational 
mechanism, not only capable of refunding the shortage of ballet actors at large but of forcing foreign female dancers out 
of Russian scene. In the school Ch. Didlo lay the solid foundation of classical dance of the 19s century, the concern to be 
later carried on under the guidance of M. Petipe.  

Key words: classical dance, dance pedagogics, ballet, school of classical dance.  
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СИМФОНІЧНИЙ ДОРОБОК О. ЯКОВЧУКА 

В ПОСТМОДЕРНОМУ КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
У статті розглядається симфонічна творчість сучасного українського композитора Олек-

сандра Яковчука крізь призму включення її в постмодерний контекст української музичної культури. 
На прикладі Третьої і Четвертої симфоній митця досліджено еволюційні процеси у жанрі, роль за-
лученого поетичного слова, особливості авторського стилю. На основі цілісного аналізу творів 
показано концепційну виразність їх задуму та художню самобутність його втілення. 

Ключові слова: українська музика, постмодернізм, О. Яковчук, симфонія. 
 
Висвітлення стильових процесів української академічної музики доби постмодернізму на сьо-

годні – один з досить потужних напрямів сучасної музикознавчої думки. "Орієнтиром, своєрідним 
духовним кодом у метаісторичній ситуації на межі століть виступає стиль – поняття, за допомогою 
якого можна підійти до найбільш кардинальних сторін творчого мислення, особливостей естетико-
філософських поглядів митців і цілих художньо-історичних епох" [1, 8–9]. Проте з поля зору наукового 
осмислення випала яскрава композиторська постать Олександра Миколайовича Яковчука (нар. 1952 р.): 
внаслідок п’ятнадцятирічного періоду еміграції до Канади його музичний доробок на деякий час опи-
нився на маргінальних позиціях. Цей митець, що вступив у пору художньої і життєвої зрілості, підійшо-
вши до неї як з кількісно, так і з якісно потужним доробком, належить до покоління українських 
композиторів, що вступило на музичну арену в середині 1970-х років, вже після авангардних і неофо-
льклорних відкриттів шістдесятництва, й продовжило осягати художню візію постмодерного буття, як 
наприклад, у неоромантичній стильовій тенденції.  

Закінчивши 1976 року клас композиції А. Коломійця в Київській консерваторії і пройшовши ста-
жування у Ю. Фортунатова на Івановських семінарах у Підмосков’ї, молодий митець стрімко освоює 
різні жанри – від обробки народної пісні до опери ("Незабутнє" за повістю О. Довженка) і балету ("При-
годи у Смарагдовому місті" за творами О. Волкова). Маючи можливість завдяки Івановським семіна-
рам перебувати в епіцентрі подій – новаційних пошуків композиторської молоді зі всього колишнього 
СРСР, – Яковчук проймається пануючим там духом оновлення, творчого виклику, що, зрештою, від-
іб’ється на всій його мистецькій долі, високій мірі вимогливості до власноруч написаного. 

Поява перших симфонічних творів Яковчука збіглась у часі з проведенням на сторінках журна-
лу "Советская музыка" серйозної дискусії з питань осмислення стану побутування симфонічного жанру 
на теренах СРСР ("Симфонизм сегодня. Традиции. Потери. Обретения", 1987)*. У конструктивній по-
леміці обговорювалась реальна ситуація, показова плюралістичністю художніх рішень, відходом авто-
рів від усталеного жанрового інваріанту, рішучим намаганням освоїти нові позиції. Дискусія засвідчила 
ретельний підхід до пізнання еволюції жанру симфонії, його модифікацій та появи нових типів симфонізму. 
Позначена багатоаспектністю розгляду поставленої проблематики, вона активізувала прочитання нових 
музичних текстів в контексті ситуації постмодернізму і їх належної оцінки. Зокрема, проблеми симфонічно-
го жанру розглядаються у працях М. Гордійчука, О. Зінькевич, В. Іванченка, Б. Сюти та інших вчених. 

У симфонічному доробку митця – поеми "Золоті ворота" (1982), "Дніпро" (1986) та шість сим-
фоній (1986–2013), які збагатили українську музичну культуру непересічністю індивідуального вислову 
митця, глибиною та суспільно-історичним звучанням піднятих тем (героїчне минуле українського на-
роду, Чорнобильська трагедія, лихоліття Другої світової війни, Голодомор). 

Завданням даної статті є розгляд Третьої і Четвертої симфоній О. Яковчука з метою висвіт-
лення еволюційних процесів у жанрі української симфонії у ситуації постмодернізму, ролі залученого 
поетичного слова для формування концепційності твору, особливостей авторського стилю композито-
ра. Названі твори показові опертям на програмні засади та залученням поетичного тексту. Наблизив-
шись до кантатно-ораторіального типу, композитор поєднав засоби симфонічного розвитку з 
розвинутим хоровим письмом, сягнувши в результаті трагедійного виміру в концепції і досягши грома-
дянського рівня свого послання.  

Значною мірою автобіографічна Третя симфонія "Відгомін дитинства" (1987) на вірші Ю. Сер-
дюка для мецо-сопрано, мішаного хору й симфонічного оркестру присвячена перемозі радянського 
народу в Другій світовій війні, відображає її події з точки зору дитячого світосприйняття. Взяті за сюже-
тну основу вірші поета, котрий дитиною пережив війну і втратив під час неї батька, виявились дуже 
близькими спогадам О. Яковчука про своє вже повоєнне дитинство, сповнене особистих зворушливих 
вражень від духового оркестру з колишніх фронтовиків-інвалідів у рідному селі Черче на Хмельниччи-
ні. Цікаво, що незабаром після прем’єри до музики симфонії було долучено відеоряд – кадри воєнної 
кінохроніки, які влучно відтворювали її образне наповнення (програмні назви частин "Війна", "Дитячі 
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сни", "Ми діти війни", "Мати на День Перемоги"). Відтак симфонія прозвучала на УТ, здобувши новий, 
ширший виток виконавської долі. 

У ч. І "Війна" після тривалого своїм передчуттям лиха застиглого оркестрового вступу розпочи-
нається перший розділ Andante, де хор на словах "В запорізьких степах" коментує стриманою речита-
цією на висхідному спрямуванні інтонації з поступовим насиченням фактури прихід всенародного лиха 
– війни. Наступний розділ Piu mosso "І вставали брати" із семантичним посиланням на маршовий ха-
рактер уособлює протест народу, що героїчно піднявся на оборону рідної землі. Середина складної 
тричастинної форми, в якій написана І ч. симфонії, на противагу вже змальованому масовому, збірно-
му образові народу, відображає особисте переживання війни окремою людиною ("Ця сусідка одна"), 
тому цей розділ розпочинається сольними репліками-мотивами у струнній групі, показовими виразніс-
тю ліричної інтонації. Хоровий коментар, заснований на тембрових перегуках високих і низьких голо-
сів, та спирання інтонацій на інтервал ч. V створює настрій розгубленості. Після досягнення 
кульмінації в репризі ч. І завершується кодою, де багатоголосий вокаліз-"колисання" хору передбачає 
ч. ІІ твору – "Дитячі сни".  

Її відкриває речитативне соло мецо-сопрано на заколисано-непоспішному супроводі струнних, 
уводячи слухача у перебіг дитячих сновидінь, де акцентуються найважливіші для дитини переживання 
("просив у бомб, щоб не вбивали вони мою маму й брата, і щоб минали вони татовий окоп"), і вражен-
ня від реалій воєнного часу: асоціація спрямованого у небо світла прожекторів із руками матері ("у 
відчаї простерті догори"), бадьоро-примітивного маршу з образом бездушного у своєму намірі ворога, 
польових маків, що порівнюються з солдатами-захисниками ("востаннє неначе солдати під танки ля-
гали з червоно-німими вустами"). У вибудовуванні драматургії також помітна тричастинність, де роль 
контрастуючого розділу відіграє епізод німецького маршу, стилізованого композитором для протиста-
влення образів захисників Батьківщини і ворогів. Взятий Яковчуком відомий лозунг "Deutschland über 
alles!", стає текстом усього маршу, що викладений у C-dur, проходить в окремо долученого чоловічого 
хору, підкріпленого флейтами, piccolo, барабаном, символізуючи бадьорий дух впевнених у своїй пе-
ремозі загарбників. Реприза маршу динамізується, укрупнюючись внаслідок приєднання тембрів мід-
ної групи, проте її більш важливим моментом динамізації виступає одночасне зіставлення 
антагоністичних образних сфер: на німецький марш накладаються шумові репліки жіночого хору, ко-
ментуючого вигляд нацистів, надалі ж, проникаючись ритмікою маршу, вони переходять у музичні ре-
пліки вже мішаного хору, утворюючи разом із залученим усім оркестром (крім мідних) сонористичну 
поліпластову вертикаль. Швидка зміна кількох образів, що наступає після кульмінації, знову нагадує 
слухачеві програмний задум цієї частини – дитячі сновидіння про війну. Водночас композитор переки-
дає тематичну арку з ч. І , вводячи мотив, який характеризував особистісне начало, і доручає його в 
якості вокалізу хору. Образно-тематичний перегук помітний також у коді обох частин. 

У драматургії симфонії особливе місце займає ч. ІІІ "Ми діти війни", оскільки в ній настає якіс-
ний перелом у перебігу змальованих подій. Увага автора зосереджується на збірному образі дітей, 
котрі передчасно змужніли, подорослішали в лихолітті війни. Тут відчутний не лише їх протест, а й го-
товність стати у стрій для бою з ворогом ("Ми діти війни, і оцим уже в світі єдині!"). Така рішучість вті-
лена вдалим прийомом хорового фуґато на 54 тріольним рухом, що розпочинається у басів і 
поступово заповнює увесь фактурний простір. Сягнувши вершини на словах "ми діти війни", хорові 
партії вже в гомофонно-гармонічному викладі речитацією наголошують: "Ми діти війни, Перемоги ве-
ликої діти!", після чого в музичну тканину вплітається матеріал хорового вокалізу із ч. ІІ – вияв загаль-
нонародного переживання.  

У наступному розділі Meno mosso автор швидко формує нову короткочасну кульмінаційну фа-
зу, щоб проакцентувати значення Перемоги ("запитайте у нас, коли світ оцей білий зродився? Назве-
мо сорок п’ятий") у сприйнятті мас, а також крізь почуття особистості. У завершуючому ч. ІІІ розділі 
такий наголос стосується вже почуттів окремої людини, тому фактура спрощується до діалогу між ре-
читативом солістки (мецо-сопрано) і пристрасною кантиленою солюючої скрипки, заснованою на ліри-
чному мотиві із ч. І, на витриманому супроводі струнних, після чого в останній фазі розвитку оркестр 
замовкає, залишаючи музичний простір для агогічно невимушеного дуету двох скрипок. 

Фінал симфонії "Мати на День Перемоги" зображає вистраждану людьми радість від закінчен-
ня, п’янке відчуття важко здобутої Перемоги. Композитор, сполучаючи attacca фінал із ч. ІІІ, вбачає 
їхню єдність у наскрізній ідеї – досягнення Перемоги. Виразність музичного образу тут досягається 
знову ж таки зверненням Яковчука до прийому стилізації маршу тих часів, що особливо вражає своїм 
першим проведенням у хора a cappella без слів, яскраво урочистого у семантиці звучання духового 
оркестру, де тему ведуть сопрано, а решта партій супроводжують її у розкладці духового оркестру. 
Отже, явно інструментальний тематизм у хоровому викладі живих людських голосів набуває рис хора-
лу, несучи піднесений заряд духовного усвідомлення народом своєї перемоги. Наступне проведення 
доручено групі духових інструментів, що створює радісний контекст святкового настрою, підносячи 
його до рівня апофеозу в подальшому розвитку (оркестрове tutti на ff). Середній розділ дає інший ра-
курс сприйняття Перемоги – очікування матері-жінки свого чоловіка, що вже не повернеться з полів 
війни. На перший план тут виступає хор, що на окремих інтонаціях маршу коментує трагічну сторінку 
історії, крок за кроком наближаючи першу кульмінацію оркестрового tutti, а потім і другу, тривалішу, 
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найвищу, з участю ще й хору. Після неї Яковчук вміщує розгорнуту коду-епілог, де у сконцентрованому 
вигляді простежуються основні образи твору. Першим з них, рельєфно виписаним, є імпровізаційне 
соло скрипки в характері українських народних голосінь – символ туги за полеглими. На нього з ефек-
том сонористичної поліпластовості почергово накладаються фрази німецького (Fl.) та радянського 
(вся решта духових інструментів) маршів, згодом залишається лише останній (Tr-be), загальне зву-
чання поступово стишується, ніби відпливаючи у далечінь спогадів. 

Завершена в один рік із Другою, Третя симфонія несе деякі спільні з попереднім твором риси 
композиторського мислення О. Яковчука: піднесення ролі коди, що виростає до масштабів розгорнуто-
го епілогу, набираючого значимості філософського узагальнення; техніка фазового досягнення най-
вищої кульмінації; інтонаційні перегуки між частинами. Між тим, у симфонії митець застосовує нові для 
себе прийоми письма, що будуть властиві подальшій творчості. Ними стають стилізація (у даному ви-
падку, жанру маршу – німецького і радянського) та сонористична поліпластовість, зумовлена одночас-
ним звучанням контрастних музичних образів. Програмність впливає на особливості циклічності 
Третьої симфонії, де І ч. уособлює зав’язку дії, ІІ – відсторонено, через дитячі враження, змальовує 
основні переживання дитини, у ІІІ – фуґато – здійснюється рішучий перелом розгортання подій, а фі-
нальна ІV ч. (святковий марш) передає радість Перемоги з філософським осмисленням її у коді. 

Присвячена пам’яті жертв Голодомору Четверта симфонія-реквієм "Тридцять третій" (1990) – 
перший твір в українській музиці на означену тему – була написана на слова В. Юхимовича, котрий в 
ранньому дитинстві на власні очі бачив страшний злочин сталінського режиму проти українського на-
роду, а зрілою людиною зумів осмислити його драматичними поетичними строфами. Вперше симфо-
нія прозвучала 22 листопада 2003 року в Національній опері України з нагоди 70-річчя Голодомору 
1932–33 років у виконанні хорової капели Києво-Могилянської Академії "Почайна" (кер. О. Жигун) та 
ДЕСО п /к В. Здоренка, справивши надзвичайне враження на присутніх. Як висловився В. Сильвест-
ров, "обрана у симфонії тема про Голодомор, на мій погляд, дуже важка для відображення в музиці, 
адекватним може бути лише мовчання. Але Олександр Яковчук зумів створити таку сумну, таку трагі-
чну музику, яка слухачів просто приголомшує" [2, 15]. 

Задум упорядковано в шестичастинну композицію з врахуванням традицій поминальної Служ-
би Божої. Зокрема, автор аркоподібно вводить у партитуру канонічну молитву "Господи, помилуй" як 
головне тематичне утворення у І ч., другорядний план у репризі другої та резюме фінальної. Тим са-
мим досягнуто цілісне бачення сюжетної канви з її ідеєю поминання мільйонів загублених людських 
життів, а відтак і похідної від неї ідеєю покаяння, що свого часу невимовно сильно окреслив Т. Абула-
дзе у знаковому для руйнації радянської системи фільмі "Покаяння". Отже, І ч. "Господи, помилуй" має 
чітку тричастинну будову, в якій крайні розділи – відповідно, соло баса і дисканта на фоні хорового 
вокалізу – засновані на традиційному для храмового виконання молитовному зверненні про упокоєння 
душ: речитатив соліста, проваджений на одному звуці, повністю підпорядковується силабічним наго-
лосам слів молитви і чистоті автентичного звороту у гармонії. На противагу, у схвильованому серед-
ньому розділі частини (4 т. до ц. 5) відчувається розпач, відчай, зневіра, роль коментатора тут виконує 
хор, кількаразово скандуючи слова "Тридцять третій рік, проклятий Господом Богом" та виходячи у 
звучанні разом з оркестром до афектованих, поступово, внаслідок затримання звуків, утворених клас-
терів. Яковчук віднаходить для цієї фрази відповідну виразну лейтінтонацію, що буде важливою для 
нього впродовж твору: пунктирний ритм з наступними рівномірними вісімками й півтонове спадання. 
Цікавим є гостро дисонуючий вертикальний зріз згаданого мотиву, у ньому накладається на мажорний 
тризвук (жіноча група) півтоном нижче чиста квінта з доданою секстою у чоловічих голосів. Перехід 
attaccа до ІІ ч. наводить на припущення про образну спільність, спорідненість сюжету обох частин. 
Втім, якщо перша була досить розвинутим прологом до оповіді, відтворюючим загальний настрій ско-
рботи і жаху, то на другу й наступні частини композитор покладає функцію прямої оповіді подій. 

У ч. ІІ "Ой, у вік новий" слухач дізнається про обставини, що спричинили голодні часи в Україні: 
утвердження після більшовицького перевороту 1917 року радянської влади, метафорично названої 
поетом "Червоною мітлою", призвело до руйнації духовних християнських цінностей, випущенню з під-
свідомості на волю бісівських сил, розгулу ентропії і сили натовпу: "Усіх трусили – владний Представ-
ник! І свої "запеклі активісти". Структурованість частини досить цікаво урізноманітнена завдяки 
поєднанню звучання солюючого мецо-сопрано, баса, різних хорових груп, а також хорового tutti із вра-
хуванням прийомів поліфонічного й акордового письма, не забуває композитор і про інтонаційні 
зв’язки в загальному контексті твору. Перший розділ тричастинної схеми становить почергове зістав-
лення експресивного соло мецо-сопрано та контрастуючого йому хорового соло, спершу жіночих, а за 
другим проведенням – чоловічих голосів. Виклад партії мецо-сопрано Яковчук осмислює як глибоке 
внутрішнє особисте переживання: ініціальний мотив солістки бере свої витоки із кластеру хорової пар-
тії з першої частини, оркестр тут чутливо-мінімальний, супроводжує унісонним відгомоном альтів та 
ледь помітними репліками валторн і флейт, тим самим підкреслюється семантична вага сольного ви-
слову, ніби голосу самої Історії: "Ой, у вік новий з яких доріг привів нас тридцять третій рік? Понад се-
лом, як бурелом, пройшов Великий Перелом!" Образна характеристика хорового соло жіночих голосів 
позначена рухливістю акордового викладу вісімками у залежності від поетичного тексту, де мовиться 
про Діда Мороза й очікування подарунків від нового року, який замість них приніс порожні засіки в се-
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лянські хати. Чоловіча група хору з імітаційним вступом басів продовжує констатацію діянь "Червоної 
мітли". Кульмінаційний розділ формується на інтонаціях символізуючого загальний розпач кластеру з І 
ч., розкладеного по парах високих та низьких голосів. З’ява вже відомих скандуючих реплік "Тридцять 
третій рік" підносить кульмінацію на ще вищий рівень, це своєрідна "тема долі", невідворотної, судже-
ної історією українському народові. Скорочене репризне соло мецо-сопрано супроводжується молито-
вними репліками баса "Господи, помилуй".  

 Ч. ІІІ "Лийся, водо – бідо" (Allegretto con brio) в драматургії циклу є відстороненням, так би мо-
вити, відчайдушним скерцо, це ніби танок Смерті. Вдало знайдений Яковчуком ритмічний малюнок у 
Ob., Cl. basso, V-ni II (вісімка з крапкою, дві тридцять другі, чвертка у дводольному метрі) ілюструє за-
мах і удар її невситимої коси. Розвиток образу набуває всевладної руйнівної сили в середньому розді-
лі, де стилізовано хвацькі інтонації популярної російської пісні "Как родная меня мать провожала", 
однократно вплітаючи як промовисту деталь вищеописану ритмічну групу і доручаючи проведення цієї 
теми двом трубам в октаву (ц. 4–5), потім валторнам. Одночасно з вакханалією Смерті у музичній тка-
нині зіставляється невимовний зойк жертв, виражений затриманим кластером у жіночій групі хору та 
скрипок й альтів. Об’єднуючи з цим переможним танцем Смерті переходом attacca ІV ч. "За Адама", 
Яковчук семантично вирішує її з посиланням на жанр похоронного маршу. Особливості поетичного 
тексту й індивідуалізація тембрів відображають скорботу за кожним померлим від голоду. Частину від-
криває і завершує "застигле" соло флейти, згодом право свого монологу здобувають Fag., Corn. ingl., 
Cor., Cl. і V.-c. Характерною з погляду симфонічного розвитку виникає викладена мінорними тризвука-
ми фраза "Не дзвонили, не дзвонили дзвони: та вмер, та вмер, та вмер, був та вмер" (3 т. до ц. 4) у 
тенорів і басів. Вона своїм спадаючим по хроматичних півтонах рухом й пунктирним ритмом близька 
"темі долі" ("Тридцять третій рік!"), водночас уже вміщаючи у собі зародок теми фіналу, так званої те-
ми протесту, завдяки появі затакту, вияскравленому пунктиром. 

Ч. V "Його називали" майстерно стилізована під збірний образ типових для радянського часу 
прославних пісень, відбиваючи сліпу віру в фантомні ідеали комунізму і "батька всіх народів", показує 
абсурдність надмірного оптимізму тогочасного життя. Стилізація проявляється не лише в інтонаційно-
му ряді музики, але й торкається оркестрування, а також штрихової палітри. Зокрема, тема, яку супро-
воджують флейта та військовий барабан, проводиться у хоровому звучанні a cappella, її виклад на 
staccato та викривальний поетичний текст знімають пафос стилізованого джерела. Яковчук підсилює 
іронічне наповнення змісту частини залученням лозунгів із транспарантів на демонстраціях в сталінсь-
кі часи на зразок: "Товаришу Сталін! Успішно проводимо колективізацію на Україні!" або "Товаришу 
Сталін! Колективізація йде успішно! Зламуємо опір ворожих елементів! Хай живе великий Сталін" то-
що. Різні лозунги виголошуються окремими солістами хорових груп після кожного з трьох куплетів із 
запізненням на один такт, що асоціюється з гамором юрби, стихією хаосу, врешті-решт яка стане три-
валішою після третього куплету, коли тема звучатиме у флейти, підтриманою невпинним дрібом ба-
рабана. Останній розділ (ц. 10) – загальна трагічна кульмінація симфонії, яку композитор впроваджує 
раптово. Її осердя становить вже відомий з попередніх частин кластер-стогін померлих від голоду 
душ. Викладений у хорі поступовим нашаруванням звуків у ритмічному збільшенні та з підтримкою 
всього оркестру він справляє гнітюче враження, вивергаючись у загальнолюдське прокляття тиранові. 

Фінал симфонії "Де пшениця росте густа" закликає до збереження пам’яті про померлих, до ві-
ри в правду. Розпочинаючись примарним за настроєм соло альтової флейти, він інтонаційно перегу-
кується з початком симфонії, зокрема, мотивом у гобоїв та кларнетів. Саму тему фіналу можна 
охарактеризувати як тему протесту, примітну виразним у темпі Adagio за допомогою пунктирного рит-
му затактом, що започатковувався ще у IV ч. з її алюзивністю на похоронний марш. Її перше прове-
дення, канон, доручено мецо-сопрано і басу, котрим в оркестрі, як тінь кореспондує інструментальний 
канон Cl. і Fag. Авторська ідея твору про пам’ять здобуває саме у фіналі концентрованого смислу 
шляхом поступового нарощення фактури: виклад теми у хорі з підтримкою струнної групи ("Не минай 
того Хреста на могилі села неживого..."), а згодом наповнення усієї оркестрової маси ("Встань, наро-
де, без ліку й числа хором траурним, пам’ятним колом!"). Останній розділ фіналу – проведення в уні-
сон дискантом і басом молитви "Господи, помилуй", що, творячи арку з ч. І, логічно завершує цілісну і 
монолітну композицію симфонії. 

Отже, в цьому творі О. Яковчук зумів розширити рамки свого розуміння симфонічного жанру, 
поєднавши його з реквіємом, поминальною Службою Божою. Симфонічність мислення помітна в яск-
равих тематичних зв’язках поміж частинами у вигляді лейтсимволів (молитва, кластер-стогін, тема 
долі, тема протесту) та динамізації їхнього розвитку, застосуванні прийому стилізації, зумовленої по-
требою програми твору (у ІІІ і V ч.). Ознаки реквієму першочергово відчутні у траурному характері тво-
ру, тематиці поетичної програми з її ідеєю поминання загиблих від голоду, відтак у використанні 
постмодерним музичним текстом канонічної молитви православного обряду, а також досягнутому 
ефекті духовного очищення слухацької аудиторії.  

Загалом Третя і Четверта симфонії О. Яковчука демонструють постмодерне бачення автором 
жанру симфонії, що проявилося у відході від моделі жанру, у залученні поетичного слова, у наявності 
інтертекстуальності. Названі композиції до деякої міри спростовують думку Б. Сюти про те, що в окре-
слений період "зразки симфонічної музики виступають найчастіше ретрансляторами усталених традицій 



Мистецтвознавство  Косаковська Л. П. 

 160 

та інтердискурсів і засвідчують організацію художньої цілісності з опорою на консервативні принципи й ап-
робовані науково-творчі парадигми" [3, 219]. В подальших розвідках слід простежити еволюцію всієї сим-
фонічної творчості О. Яковчука та її значення для української симфонічної музики в цілому. 

 
Примітки 

 
1 Задерацкий В. Симфония и реализм /Задерацкий В. // Советская музыка. – 1987. – № 2. – С. 14–21; 

Григорьева Г. Симфония и проблемы стиля /Григорьева Г. // Советская музыка. – 1987. – № 4. – С. 27–33; Дмит-
риев Г. Нужны тесные контакты с жизнью //Дмитриев Г. // Советская музыка. – 1987. – № 9. – С. 18–22. 

 
Література 

 
1. Берегова О. Тенденції постмодернізму в камерних творах українських композиторів 80–90 років ХХ 

сторіччя / Берегова Олена Миколаївна. – Автореф. дис. ... канд. мист-ва. – К., 2000. – 20 с. 
2. Кушнірук О. Композитор Олександр Яковчук / Composer Alexander Jacobchuk. – Буклет. – К.: Спринт-

Сервіс, 2013. – 32 с. 
3. Сюта Б. Музична творчість 1970–1990-х років: параметри художньої цілісності / Богдан Сюта. – К., 

2006. – 255 с. 
 

References 
 
1. Berehova O. Tendentsii postmodernizmu v kamernykh tvorakh ukrainskykh kompozytoriv 80–90 rokiv ХХ 

storichchia / Berehova Olena Mykolaivna. – Avtoref. dys. ... kand. myst-va. – K., 2000. – 20 s. 
2. Kushniruk O. Kompozytor Oleksandr Yakovchuk / Composer Alexander Jacobchuk. – Buklet. – K.: Sprynt-

Servis, 2013. – 32 s. 
3. Siuta B. Muzychna tvorchist 1970–1990-kh rokiv: parametry khudozhnoi tsilisnosti / Bohdan Siuta. – K., 2006. – 255 s. 
 
Кушнирук О. А. Симфоническое наследие А. Яковчука в постмодерном контексте украинской му-

зыкальной культуры 
В статье рассматривается симфоническое творчество современного украинского композитора Алексан-

дра Яковчука с точки зрения его включения в постмодерный контекст украинской музыкальной культуры. На при-
мере Третьей и Четвёртой симфоний исследуются эволюционные процессы в жанре, роль использованного 
поэтического слова, особенности авторского стиля. На основе целостного анализа произведений показано кон-
цепциальную выразительность их замысла и художественное своеобразие его воплощения. 

Ключевые слова: украинская музыка, постмодернизм, А. Яковчук, симфония. 
 
Kushniruk О. Symphony works by А. Jacobchuk in a context of postmodernism of ukrainian music culture 
The article deals with the symphonic works by contemporary Ukrainian composer Alexander Jacobchuk (born in 

1952) in terms of its inclusion in the postmodern context Ukrainian musical culture. On the example of the Third and 
Fourth symphonies evolutionary processes in the genre, the role involved the poetry, especially author's style are 
investigated. The program and the vocal and choral elements introduction are specific features in the Third and Fourth 
symphonies.  

The Third one is dedicated to victory of Soviet people (and Ukrainian in its composition) during the World War II. 
Completed one year of the Second, Third symphony has some common features with the previous work of A. 
Jacobchuk's individual manner: increasing the role of codes that grows to scale expanded epilogue, picking the 
importance of philosophical synthesis, phase technique to achieve the highest climax, intonation roll between parts. 
Meanwhile, the artist applies new techniques of writing for yourself that will be characterized by further works. They are 
pastiche (in this case, the genre march – German and Soviet) and sonoristic texture with many layers caused by the 
simultaneous sounding of contrasting musical images. Program affects the cyclical features of the Third Symphony, 
where Part I represents the beginning of action, Part II – detached, due to childhood experiences, describes the basic 
feelings of the child, Part III – liquid phase – is a decisive turning point in development of events, and the final Part IV 
(festive march) conveys the joy of victory with the philosophical understanding of the code. 

The Fourth symphony elucidates starvation initiated by Stalin`s regime during 1932–33 in Ukraine. In this work 
A. Jakobchuk able to expand beyond his understanding symphonic genre, combining it with a requiem memorial service 
of God. Symphonic thinking visible in bright thematic connections between the parts as leitmotives (prayer, cluster moan, 
a theme of fate, the theme of protest) and dynamism of their development, application reception stylization, due to the 
need of the work program (in Parts III, V). Signs of requiem primarily are felt: in mourning nature of the work, the subject 
of poetry program with its idea of remembrance of the victims of hunger, and then to use postmodern musical text of the 
canonical Orthodox prayer ritual and spiritual purification achieved effect the audience. 

Based on a holistic analysis of the works conceptual expressiveness of their design and artistic identity of its 
implementation are shown.  

Third and Fourth Symphonies A. Jacobchuk demonstrate postmodern vision of the genre Symphony, which was 
shown to move away from a model of the genre, in bringing poetic words, availability of intertextuality. The above composition 
to some extent refute B. Syuta`s opinion that in the specified period of time "symphonic music samples are repeaters of the 
most well-established traditions and interdiscourses and certifying organization of artistic integrity based on conservative 
principles and proven scientific and artistic paradigms" [3, 219]. In further exploration we should trace the evolution of the entire 
symphonic creativity of A. Jacobchuk and its importance for Ukrainian symphonic music in general. 

Key words: Ukrainian music, Postmodernism, A. Jacobchuk, symphony. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ  

У КОМБІНАТОРНОМУ ФОРМОУТВОРЕННІ КОСТЮМА 
 
У статті розглянуті основні види трансформації первинних елементів комбінаторики 

формоутворення одягу. Проведено аналіз комбінаторних перетворень як окремого етапу в алго-
ритмі комбінаторного проектування. До комбінаторних перетворень включені трансформації на 
основі основних видів симетрії, що зустрічаються в сучасному костюмі. Наведені приклади засто-
сування основних трансформацій для перетворення різних видів первинних елементів комбінато-
рики костюма із зазначенням обмежень використання перетворень залежно від структури та 
функціонального змісту окремих елементів. 

Ключові слова: комбінаторне формоутворення костюма, трансформації, конфігурація, симетрія.  
 
У дизайні поєднання елементів завжди наближаються до ідеї єдності, гармонії. Для досягнення 

такої гармонії не враховуються формальні, функціональні, конструктивні та інші протилежності в хара-
ктеристиках вихідних елементів. Тому безпосереднє їх перенесення в композицію не є достатнім. Для 
досягнення гармонії всієї моделі елементи частіше за все зазнають цілеспрямованих та іноді досить 
радикальних перетворень. Перетворення елементів насамперед розширює їх варіантний ряд, а отже, 
збільшує можливу кількість варіантів моделей костюма, утворених з цих елементів. Також перетво-
рення потрібно для приведення елементів до виду, що відповідає проектному завданню, надання їм 
особливих стильових характеристик, наближення їх до вигляду костюмної деталі в готовій формі. 
Особливо це стосується простих геометричних форм.  

Саме на етапі перетворення визначається, до якої асортиментної групи можуть увійти елемен-
ти. Адже первинні елементи, наприклад, каталогу можуть спочатку мати чіткі обмеження, а після етапу 
перетворення стати більш універсальними, або елемент може змінити своє призначення. Комір у ре-
зультаті перетворень стане можливою формою рукава чи спідниці, лінією оформлення застібок, або 
створить орнамент, що буде нанесений на готовий виріб. 

Розглядаючи особливості трансформацій різних видів елементів, варто зазначити, що існують 
принципи перетворень, характерні для всіх видів першоелементів, що мають безпосередній зв'язок з 
геометричними параметрами. Але, крім них, кожен вид елементів має свої особливі, характерні тільки 
для нього, перетворення, пов'язані з властивостями самого елементу, функціями та змістовним зна-
ченням його складових частин. Саме на етапі перетворення створюється остаточна палітра елемен-
тів, що є основою результативного ескізного ряду. Тому в комбінаторному проектуванні слід приділяти 
особливу увагу цьому етапу. 

Теорія загальної комбінаторики форм розглядає трансформацію як комбінаторний засіб пере-
творення поверхні, тобто досліджує її на рівні об'ємно-просторових структур, а не ескізних моделей. У 
сучасних дослідженнях існують приклади трансформацій пласких фігур в об'ємні структури на основі 
паперу, гіпсу та з використанням спеціального інструментарію [2]. В костюмній комбінаториці подібні 
трансформації можливі за рахунок крою, фактури тканин та специфічних конструкторських рішень, але 
це не вирішує завдання комбінаторних трансформацій саме елементів ескізних форм. 

Відомий український вчений Ю. Г. Божко переважно розглядає комбінаторику архітектурних 
модульних елементів, які не можуть мати всієї варіативності трансформацій через можливість втрати 
ефективної здатності утворювати цільне полотно [1]. Тому трансформація присутня лише в якості змі-
ни розмірів елемента чи секції, конфігуративні зміни не розглядаються як можливі. Оскільки костюм 
має свою структуру і функціональні вимоги, процес використання модулів відрізняється від звичайно-
го, тобто модуль може мати найменшу здатність до поєднання і з'єднуватись на абрисом, а за допо-
могою додаткових елементів крою або фурнітури. 

Детальний розгляд процесів перетворення комбінаторних елементів можна побачити в дослі-
дженнях архітектурної комбінаторики. Вченими виділено конфігуративні, розмірні та колористичні пе-
ретворення на декількох структурних рівнях [1;4]. При чому процес трансформації є нерозривним зі 
створенням елементів та їх позиціонуванням. Застосування симетричних перетворень як засобу 
трансформації первинних елементів комбінаторики автором не розглядається. Для повної оцінки мо-
жливостей трансформацій як комбінаторного засобу вони повинні бути виділені в окремий етап та 
включати всі види перетворень, в тому числі симетричні. Саме така гнучка система форм, як костюм, 
дає змогу використовувати всі види перетворень без втрати початкового функціонального змісту.  
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Метою даної роботи є аналіз трансформацій як окремого етапу комбінаторного проектування 
костюма. 

Комбінаторне формоутворення костюма є складним процесом, що має певний алгоритм та ос-
новні складові етапи. Окрім утворення та комбінування комбінаторних елементів серед етапів можна 
відзначити трансформацію. В сучасній науковій літературі перетворення виконуються паралельно з 
іншими операціями в процесі формоутворення, тобто їм не відведено окремого етапу. Але оскільки 
костюмна комбінаторика пов'язана з конкретними формами та функціями їх частин, трансформації 
повинні відбуватись поступово та мають свої обмеження в залежності від виду елементів. Виведення 
трансформацій як окремого етапу формоутворення є необхідною умовою для удосконалення ефекти-
вності застосування комбінаторики як інструменту проектування. 

На позиції окремого етапу проектування комбінаторні перетворення можна розглядати як нові 
засоби комбінаторики, що дає змогу значно розширити сферу її застосування. 

Розглядаючи особливості комбінаторики костюмних форм, можна виділити два загальних види 
трансформацій первинних елементів – комбінаторні та симетричні. Умовно операції комбінаторної зміни 
характеристик елементів можна розділити на три групи: зміна конфігурацій, зміна розмірів і кольорове рі-
шення. Для кожної групи характерні свої сфери застосування, задачі та послідовність операцій.  

Оскільки кожен елемент костюма найчастіше є сукупністю різних геометричних фігур, слід ви-
діляти загальний і внутрішній рівні в комбінаторних перетвореннях. На загальному рівні відбувається 
зміна частин форми, тобто одночасно змінюються всі фігури, їх конфігурація та розташування. На вну-
трішньому рівні перетворень зазнає одна фігура, що є частиною елементу, або навіть одна лінія у цій 
фігурі. Комбінаторні дії виражаються в зміні розташування елементів, що поєднуються (відрізків, ліній, 
фігур), відносно один одного, в заміні окремих або всіх елементів комбінації, в зміні розмірів і інших 
геометричних характеристик елементів, у зміні кількості елементів у комбінації. 

Розмір в костюмній формі виконує різноманітні функції: а) відображає експлуатаційні якості 
форми; б) відображає властивості матеріалу, конструктивну основою і місце елемента в конструкції; в) 
встановлює співвідношення елементів, пропорції, задає масштабність; г) є вираженням певних тради-
цій у сучасному суспільстві. Мета маніпуляції з розмірами міститься в зазначених вище функціональ-
них, конструктивних, художніх та інших задачах проектування, для яких вони є лише засобом 
отримання потрібного рішення. Розмірами регулюються і багато інших якостей форми, тому комбіна-
торика із зміною розмірів елементів і форми в цілому присутня завжди в будь-якому проектному про-
цесі і стосується всієї морфологічної структури об'єкта. В костюмному проектуванні вона займає 
особливе місце, адже одяг має свої типові розміри та розмірні сітки, зумовлені специфікою масового 
виробництва. Варіювання розмірів і пропорцій є дуже важливим, адже при зміні повнотної групи перс-
пективного споживача проектне рішення набуває інших пропорцій, що впливає на загальну компози-
ційну цілісність проектного рішення. 

Часто в костюмі використовуються елементи, що є сукупністю декількох форм або систем 
елементів. В такому випадку, крім геометричних характеристик окремих складових форм елементу, 
існує також показник їх взаємного розміщення. Розміщуючи елементи в структурі об'єкта, можна вста-
новити їх площині та просторові відношення. Зокрема, це може виражатися в тому, що елементи роз-
ташовуються далеко або близько один від одного, над або один під одним, стикаються чи ні, 
знаходяться у випадковій позиції або обумовлені певними правилами. Показники розміщення визна-
чаються інтервалом між елементами, порядком нашарування та кутом повороту окремих частин від-
носно цілої форми. Для всіх цих видів трансформацій характерні деякі загальні властивості. Найбільш 
важливим з них є їх сумісність один з одним. В костюмній комбінаториці вони можуть бути поєднані і 
проводитись одноразово одним актом. Так забезпечується економія дій, шлях до кінцевого результату 
скорочується. Тому нова комбінація часто відрізняється від попередньої відразу за декількома озна-
ками. Рішення про проведення комбінаторних перетворень поступово або одночасно залежить від 
проектних завдань, потреб змін на конкретному етапі формоутворення та очікуваного результату. 

Одним з базових видів формальної комбінаторики є зміна кількості елементів. Кожна комбіна-
ція має цілком конкретну кількість елементів, що її утворюють. Зменшити або збільшити кількість еле-
ментів – означає створити нову комбінацію. У комбінаціях може змінюватися кількість як однакових, 
так і різних типів елементів. Слід відзначити, що зі збільшенням числа елементів зростає складність 
комбінації. Кількість можливих поєднань детермінована палітрою елементів, що використовуються. 

Комбінаторні трансформації в костюмі можуть застосовуватись як до готових ескізних моде-
лей, так і до первинних комбінаторних елементів. Можливість певних видів перетворень та варіатив-
ність отриманих результатів залежить від виду комбінаторних елементів. В Таблиці 1 наведені 
приклади застосування основних комбінаторних операцій перетворення до об'єктів різних груп пер-
винних елементів. На рисунках видно обмеження, які мають окремі види елементів, щодо трансфор-
мацій. Так, в елементах каталогу та типових елементах залишається сталою асортиментна група. 
Модульний елемент має показники сполучуваності, тому його трансформація теж дещо обмежена. 
Система елементів може зазнавати кардинальних змін. В Таблиці 1 представлені приклади одинично-
го застосування кожного виду перетворень. У проектуванні можливе також циклічне або одночасне 
застосування декількох трансформацій, що призводить до кардинальних змін у вигляді об'єктів. 
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Таблиця 1  
Використання основних комбінаторних операцій перетворення 

для трансформації різних видів первинних елементів комбінаторики костюма 
 

Вид  
операції 
перетво-
рення 

Проста 
геометри-
чна форма 

Складна гео-
метрична 
форма 

Типовий 
елемент 
костюма 

Модульний 
елемент 

Елемент з 
каталогу 

Система 
елементів 

Початкова 
форма еле-

мента 

     
 

Зміна роз-
мірів частин 

 
   

 
Зміна кон-
фігурації 

 
    

 
Зміна чле-
нування 

      
Варіювання 
кількості 
частин 

      
Зміна ко-
льору та 
фактури 

     
 

Зміна роз-
ташування 
частин 

     
 

Поворот 
частин 

 
 

   
 

Заміна фі-
гури 

 
    

 
 
Основною метою у перетворенні елементів комбінаторики є створення палітри елементів, що є 

актуальними, цікавими та відповідають проектному завданню. Тому трансформації повинні удоскона-
лювати елемент та гармонізувати його форму. 

Сучасними науковцями виділено основні види симетрії, що зустрічаються в костюмі: ортогона-
льна, переносна, подібності, афінна, криволінійна [3]. В Таблиці 2 наведені приклади застосування 
різних видів симетрії для перетворення основних груп первинних елементів костюма. Використання 
симетрії веде до гармонізації форм та отримання нових, більш цікавих проектних рішень, адже майже 
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всі симетричні перетворення додають елементів у форму або змінюють її конфігурацію та силует, що 
створює більш виразний художній образ. Елементи каталогу змінюють форму, але незмінним залиша-
ється їх функціональний зміст та місце в костюмі. Те саме стосується і типових костюмних елементів. 
Слід зазначити, що як комбінаторні, так і симетричні зміни в системі елементів можуть стосуватись 
всіх елементів, декількох з них або тільки одного елементу системи. Оскільки типові елементи та еле-
менти каталогу часто є системою геометричних форм, сутність часткового впливу трансформацій 
аналогічна базовій системі елементів. 

 
Таблиця 2 

Трансформація первинних елементів форми на основі симетрії 
 

Вид симетрії Проста гео-
метрична 
форма 

Складна 
геометрична 

форма 

Типовий 
елемент 
костюма 

Модульний 
елемент 

Елемент з 
каталогу 

Система 
елементів 

Елемент без 
змін 

 

 

 
 

 
Ортогональна 

симетрія 

  
 

Афінна симе-
трія 

 

 

 

 

Симетрія по-
дібності 

 
  

 

Криволінійна 
симетрія 

 

 

 

 

Спіральна си-
метрія 

 

 

  

 
Виведення трансформацій в окремий етап комбінаторних перетворень є важливим кроком до 

створення теоретичного алгоритму комбінаторного проектування костюма. Саме як окремий етап 
трансформації набувають того осмислення, якого потребує проектний процес, націлений на конкретний 
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результат. Введення класифікації комбінаторних та симетричних трансформацій вихідних елементів дає 
змогу значно розширити комбінаторний процес, вивести його за рамки комбінацій з об'єктами і збільшити 
варіантність можливих композиційних рушень, що утворені із заданої кількості первинних елементів. 

Трансформації елементів допомагають розширити стильові та ідейні рамки проекту та удоско-
налити ескізний ряд моделей. Здатність окремих видів первинних елементів до трансформацій та 
особливості цього процесу впливають на видове різноманіття отриманих проектних рішень, тому ви-
значення цих особливостей може допомогти ще на початковому етапі комбінаторики – творенні пер-
винних елементів форми на основі обраного першоджерела. 

Комбінаторні та симетричні перетворення елементів обмежуються особливостями структури 
різних їх видів. Так безмежних трансформацій зазнають прості геометричні форми, а модульні елеме-
нти повинні зберігати здатність до утворення полотен, хоча їх трансформативні можливості також ви-
сокі. Типові елементи, системи та елементи каталогу обмежені потребою збереження змістовності, 
тобто певних функцій у костюмі, стилістики, розташування та граничних змін розмірів. 

Оскільки комбінаторика є циклічною, застосування трансформацій може відбуватись і після 
утворення результативних ескізних моделей. В цьому випадку перетворення слугують для доведення 
основної композиції до ідеалу, підкреслення ролі певних її частин, виділення композиційного центру та 
ін. В такому випадку етап трансформацій буде задіяний в додатковому комбінаторному циклі вже піс-
ля комбінування готових моделей. 
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Чуприна Н. В., Онищенко С. М. Трансформации элементов в комбинаторном формообразовании 

костюма 
В статье рассмотрены основные виды трансформации первичных элементов комбинаторного формооб-

разования одежды. Проведен анализ комбинаторных преобразований как отдельного этапа в алгоритме комби-
наторного проектирования. В группу комбинаторных преобразований включены трансформации на основе 
основных видов симметрии, встречающихся в современном костюме. Приведены примеры применения основных 
трансформаций для преобразования различных видов первичных элементов костюмной комбинаторики с указа-
нием ограничений использования преобразований в зависимости от структуры и функционального содержания 
отдельных элементов. 

Ключевые слова: комбинаторное формообразования костюма, трансформации, конфигурация, симметрия. 
 
Chuprina N., Onyshchenko S. Transformation of elements in combinatorial costume shape-forming 
The purpose of this paper is to analyze the transformations as a separate phase of combinatorial costume design. 
Combinatorial elements often undergo targeted and sometimes quite radical change to achieve the harmony of 

the whole model. In the first place transformation of elements expands their range of use and increases the possible 
number of variants of costume models. It is also needed to transform the elements to bring them to the form that 
corresponds to the task, and get them to look as a costume detail in the finished form. 

At the stage of transformation it is determined which assortment group can elements be part of. Primary 
elements may initially have strict limitations, and become more versatile after the phase transformation. Or element can 
change its purpose. 

There are principles of transformations that are specific to all the elements that have a direct connection with the 
geometrical parameters. Along them, each type of elements has specific only for itself transformations associated with 
the properties of the elements, features and semantic meaning of its parts. Transformation is the final production stage of 
a palette of elements that are basic for creation of effective conceptual model row. One should pay special attention to 
this stage in combinatorial design. 

A detailed review of the processes of transformation of combinatorial elements can be seen in the architectural 
studies of combinatorics. Scientists have identified configurative, coloristic dimension and structural transformations on 
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several levels. For a full evaluation of the transformation as combinatorial means, they should be isolated in a separate 
step and include all kinds of changes, including symmetric. Such flexible form as costume, allows all types of changes 
without losing the original functional content. 

Combinatorial costume morphogenesis is a complex process with a certain algorithm and key constituents 
phases. In addition to a formation of combinatorial elements and combination, transformation can be noted among the 
phases. In modern scientific literature transformation are performed in parallel with other operations in process of 
formation, they are not given a separate phase. But because of the fact, that costume combinatorics is associated with 
specific forms and functions of their parts, transformations must take place gradually and have their limitations, 
depending on the type of elements. Output of transformation as a separate phase of shape-forming is a prerequisite for 
improving the effectiveness of combinatorics as a tool for design. 

At the position of a separate stage of design, combinatorial transformation can be considered as a new means 
of combinatorics. This allows to greatly expand its scope. 

Considering the features of combinatorial costume forms, there are two general types of transformation of 
primary elements – combinatorial and symmetric. The combinatorial operations of changing of characteristics of 
elements can be divided into three groups: changing of configurations, resizing and color solutions. Each group has its 
scope, tasks and sequence of operations. 

Since each element of the costume is often a combination of different geometric shapes, general and domestic level 
in combinatorial transformations can be divided. There is a change of the form that is simultaneously changing all the figures , 
their configuration and location at the general level. At the domestic level, the transformation undergoes a figure that is part of 
the element, or even one line in this figure. Combinatorial actions are expressed in the changes of the elements that are 
combined (segments, lines , shapes ) relative to one another, replacing some or all of the elements combined with resizing and 
other changes in geometric characteristics of elements, changing the number of elements in final combination. 

Placing elements in the structure of the object, one can set their plane and spatial relations. In particular, it can 
be expressed that the elements are placed close together or far apart, above or below one another, face or not, are in 
random positions or due to certain rules. 

In costume design combinatorial transformation can be combined and held as a single act. This ensures saving 
actions, the way to the final result is reduced. Therefore, a new combination differs from the previous one on several 
grounds. The decision to hold combinatorial changes gradually or simultaneously depends on the project objectives, 
requirements of changes for a particular stage of formation and the expected result. 

Combinatorial transformation in costume can be used for finished sketch models and for the original combinatorial 
elements. Ability to certain changes and variability of the results depends on the type of combinatorial elements. 

The main goal of transformation of combinatorial elements is to create a palette of elements that are relevant to the 
area of interest and meet the design task. Therefore, transformation is used to improve and harmonize the item shape. 

Modern scientists identified the main types of symmetry found in costume: orthogonal, moving, similarity, affine, 
curved. Using symmetry leads to harmonization of forms and a new, more interesting design solutions, as far as almost 
all symmetric transformations add elements to a form or changing its configuration, and silhouette that creates a distinct 
artistic image. Catalogue elements change shape, but their functional meaning and place in a suit remains unchanged; 
the same applies to the typical costume items. It should be noted that both combinatorial and symmetric changes in 
elements may include all parts, several of them, or only one part of the system. Since the typical elements and catalogue 
forms are often the system of geometric forms, the essence of the partial effect of transformations is similar to the basic 
system of elements. 

Key words: combinatorial formation costume transformation configuration symmetry. 
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ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ АНСАМБЛЮ ПІСНІ І ТАНЦЮ "ПОЛІССЯ" 
ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ХОРОВОГО  

ВИКОНАВСТВА ЧЕРНІГІВЩИНИ 
 
У статті вперше в українському музикознавстві досліджено шляхи професіоналізації хорової 

культури Чернігівщини у 80-х роках ХХ ст. Розглянуто особливості діяльності ансамблю пісні і 
танцю "Полісся" Чернігівської філармонії; з’ясовано його внесок у розвиток професійного хорового 
виконавства регіону. 

Ключові слова: ансамбль пісні і танцю, Чернігівська філармонія, "Полісся", народний хор, ди-
ригент, Л. Боднарук.  

 
Вивчення особливостей діяльності професійних хорових колективів набуло значної актуальності у 

вітчизняному музикознавстві, сприяючи подоланню явища фрагментарності в усвідомленні шляхів розвит-
ку української хорової культури, зокрема регіонального хорового життя. Так, Т. Бурдейна-Публіка вивчає 
вплив професійних хорів Вінниччини на музичне життя регіону, Н. Кречко досліджує репертуар і кон-
цертну практику академічних хорових колективів Києва, О. Антоненко зосереджує увагу на особливос-
тях формування Запорізької хорової капели "Дніпрельстан", Т. Василенко присвячує розвідки історії 
становлення хору Національної опери України ім. Т. Шевченка, аспекти виконавського стилю Харків-
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ського камерного хору імені В. Палкіна знаходяться у колі наукових інтересів Г. Парфьонової, діяль-
ність Тернопільської хорової капели охарактеризована О. Бойчук тощо. 

Незважаючи на пожвавлення інтересу до регіонального аспекту досліджень хорової культури 
України, осторонь уваги мистецтвознавців й досі залишається вивчення сучасної хорової культури Че-
рнігівщини. Так, Л. Дорохіна й Т. Ляшенко дослідили діяльність хорових об’єднань Чернігівщини пер-
шої третини ХХ ст. У цьому контексті важливим завданням постає з’ясування етапів розвитку хорової 
культури Чернігівщини другої половини ХХ ст., зокрема професіоналізації хорового руху регіону, адже 
дослідження сучасної хорової культури Чернігівщини ще не стало предметом вивчення науковців, що 
й зумовлює актуальність обраної теми. 

Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей професіоналізації хорової культури Чернігівщи-
ни, зокрема у вивченні діяльності першого професійного хорового колективу регіону – ансамблю пісні і 
танцю "Полісся". 

Перші згадки про діяльність на Чернігівщині професійного хорового колективу сягають середи-
ни 1940-х років. 1 жовтня 1945 р. при обласній філармонії було створено хорову капелу, що складала-
ся з п’ятдесяти чотирьох співаків. У 1947 р. хорова капела виїхала на гастролі до Далекого Сходу [4, 
4]. Діяльність капели не позначилася на розвитку хорового життя Чернігівщини, адже з фінансово-
економічних причин колектив було розформовано на початку 50-х років ХХ ст. 

У 50–70-х роках ХХ ст. провідні позиції у хоровій культурі Чернігівщини посідав Заслужений 
самодіяльний народний хор УРСР "Десна" палацу культури виробничого об’єднання "Хімволокно". 
Аматорський колектив, що був заснований у 1951 р. випускником Київської державної консерваторії ім. 
П. Чайковського, учнем Г. Г. Верьовки Леонідом Миколайовичем Пашиним, представляв хорову куль-
туру Чернігівщини не лише у межах України, але й на теренах усього СРСР. Етапом найвищого мис-
тецького розквіту самодіяльного хору "Десна" був період другої половини 70-х – початку 80-х років, 
коли колектив діяв під орудою випускника Харківського державного інституту мистецтв ім. І. Котлярев-
ського, заслуженого працівника культури УРСР Григорія Михайловича Драгинця. Саме під його керів-
ництвом "Десна" тричі перемагала у Всеукраїнському телевізійному турнірі "Сонячні кларнети", 
здобула Великі золоті медалі на Другому та Третьому Всесоюзних фестивалях самодіяльної народної 
творчості, отримала Почесні грамоти Президії Верховної Ради України, Спілки композиторів СРСР, 
Чернігівську обласну премію ім. Г. Верьовки тощо [1]. 

Колектив на чолі з Григорієм Драгинцем виступав у населених пунктах Чернігівщини, на співо-
чих полях села Березне Чернігівської області та Хмельницького, у Москві, Мінську, Каунасі, Гомелі, 
Воскресенську, Вільнюсі, Брянську, Києві, містах Сибіру. П’ять разів "Десна" виїжджала на гастролі до 
Чехословаччини. Завдяки потужній гастрольно-концертній діяльності, вдалому формуванню реперту-
арної палітри і високому виконавському рівню Заслужений самодіяльний народний хор "Десна" став, 
за словами В. Рожка, "флагманом у хоровій творчості" рідної йому Чернігівщини [1, 4]. Така успішна 
діяльність аматорського колективу свідчила про конкурентоздатність хорових сил міста. Мабуть, саме 
це й актуалізувало наприкінці 70-х років питання доцільності їх професіоналізації, що зумовило появу 
ідеї заснування ансамблю пісні і танцю при Чернігівській обласній філармонії. 

Цікаво, що саме в цей час у Чернігові існував ще один колектив під назвою "Десна" – філармо-
нійний ансамбль бандуристів, який був створений у 1953 р. Організатором і керівником ансамблю став 
Євген Кот [3, 68]. У подальшому ансамблем керували Л. Тевзадзе, В. Бойко, О. Васюта, Г. Воєводкін, 
заслужений артист України Л. Пашин. Колектив гастролював у Чернігівській, Львівській, Київській об-
ластях України, Краснодарському краї Російської Федерації. Свідчень про мистецьку діяльність колек-
тиву обмаль, що не сприяє відтворенню повної картини творчого життя філармонійного ансамблю 
бандуристів. Втім, певні уявлення про його виконавський рівень можна скласти на основі спогадів од-
ного з керівників колективу, випускника Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського Владис-
лава Григоровича Бойка, які відносяться до 1968 р. 

26 березня 1968 р. В. Г. Бойко вперше зустрівся з колективом, який тоді гастролював Західною 
Україною. На той час ансамбль складався з двадцяти чотирьох артистів: "оркестровий супровід – бан-
дури, цимбали, баян, контрабас. У солістів і танців супровід у вигляді троїстої музики (баян, цимбали, 
контрабас). Склад хору: сопрано – 4, альтів – 3, тенорів – 3, басів – 4, володіючих грою на бандурі: з 
освітою – 4, без освіти – 3. Серед ветеранів ансамблю – Михайло Лукаш, Володимир Богомаз, Генна-
дій Мартинюк" [3, 70]. На одній з перших репетицій В. Бойко, з метою з’ясування професійного рівня 
артистів, запропонував їм для читання з аркушу українську народну пісню в обробці М. Лисенка "Попід 
мостом, мостом". Виявилося, що дехто з артистів має низький фаховий рівень підготовки. Також дири-
гент мав труднощі з визначенням творчих орієнтирів ансамблю, про що свідчить запис у щоденнику 
від 3 квітня, зроблений у місті Радехів Львівської області, де тривало концертне турне колективу: 
"вчора зробив спробу визначити напрямок у роботі ансамблю і розгубився. Співають – від О. Кошиця 
до В. Вірменича. Манера звукоутворення у хорі мішана" [3, 69]. 

Безперечно, за десять років, що минули від часу написання спогадів В. Бойка, до часу, коли 
виникла ідея заснування ансамблю пісні і танцю "Полісся", виконавський рівень артистів філармоній-
ного ансамблю "Десна" мав зрости. Але у загальнохудожньому сенсі тенденція стильової невизначе-
ності й невиразності власного творчого обличчя ансамблю бандуристів зберігалася досить довгий час. 
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Серед причин цього можна назвати відсутність у деяких артистів фахової освіти, плинність керівного 
складу колективу, що унеможливлювало розробку й впровадження стратегії розвитку ансамблю тощо. 

Враховуючи вищенаведене, стає зрозумілим бажання дирекції Чернігівської обласної філар-
монії заснувати на основі ансамблю бандуристів "Десна" ансамбль пісні і танцю. Для утворення нового 
колективу було запрошено випускника Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка, колишнього 
хормейстера Гуцульського ансамблю пісні і танцю, відомого у музичних колах Західної України дири-
гента Любомира Мирославовича Боднарука (1938–2009). 

З 1 вересня 1979 р. у Чернігівській обласній філармонії почав діяти ансамбль пісні і танцю на 
чолі з Л. М. Боднаруком, балетмейстером колективу став Григорій Самойлович Горбачук. Про утво-
рення ансамблю сповістили газета "Культура і життя" і журнал "Музика" [5; 6]. 

Від філармонійного ансамблю бандуристів новий колектив успадкував назву – "Десна", а також 
бандуру як провідний інструмент супроводу хорового співу. За поетичним висловом голови Чернігівсь-
кої обласної організації Національної спілки письменників України Станіслава Реп’яха саме "традицій-
ний потяг поліщуків до мелодій бандур – то рокітливо-грізних, то грайливо-веселих – і став причиною 
того, що при створенні ансамблю пісні і танцю Чернігівської обласної філармонії в основу було взято 
цей безсмертний музичний інструмент" [6, 6]. 

Назву "Полісся" ансамбль під керівництвом Любомира Боднарука отримав лише у 1981 р., ко-
ли мали відбутися гастролі колективу у Східно-Чеській області Чехословаччини, де до того багато гас-
тролював і мав неабиякий успіх Заслужений самодіяльний народний хор України "Десна". Щоб 
уникнути плутанини, філармонійний колектив було перейменовано. 

Головною метою початкового етапу роботи Любомира Мирославовича Боднарука на посаді худо-
жнього керівника ансамблю пісні і танцю "Полісся" було формування власного творчого стилю колективу, 
адже в Україні вже довгий час діяли Прикарпатський ансамбль пісні і танцю "Верховина" Дрогобицької об-
ласної філармонії, Гуцульський ансамбль пісні і танцю Івано-Франківської обласної філармонії, ансамбль 
пісні і танцю "Подолянка" Хмельницької обласної філармонії, Буковинський ансамбль пісні і танцю Черні-
вецької обласної філармонії та інші. Прагнення Л. Боднарука можна вважати реалізованими у двох основ-
них індивідуальних рисах ансамблю "Полісся". По-перше, колектив суттєво відрізнявся від інших ансамблів 
пісні і танцю тим, що основою інструментального супроводу "Полісся" була бандура – традиційний для Че-
рнігівщини народний інструмент. Саме ансамбль бандур створював неповторний колорит "Полісся", нада-
вав звучанню колективу своєрідного ліричного забарвлення, м’якої тембровості, особливого чару. По-
друге, хорова група ансамблю використовувала виключно академічну манеру співу, що теж було не харак-
терним для колективів такого типу. Л. М. Боднарук проводив з ансамблем велику роботу з виховання спі-
ваків саме академічного звучання, адже дехто з артистів колективу не мав спеціальної підготовки. Причини 
тяжіння Любомира Мирославовича до академічної манери хорового співу можна вбачати у традиціях 
Львівської хорової школи, до якої він належав. Так, наслідком впливу цієї школи на діяльність хорових ко-
лективів Львівщини можна вважати те, що всі вони "дотримувалися академічності в подачі й оформленні 
звуку; так звана народна манера співу їм була не властива" [8, 64]. 

У складі ансамблю пісні і танцю "Полісся" працювали випускники хорової студії Капели бандуристів 
України і Чернігівського музичного училища ім. Л. Ревуцького: Тамара Метеленко, Анатолій і Галина Попо-
ви, Галина Маревич, Людмила Трухан, Лариса й Іван Юрчуки, Борис Калініченко, Лідія й Анатолій Радчен-
ки, Марина Ракитіна, Алла Капруліна, Олена Онушко, Володимир Дьяченко, Ольга Титович, Світлана 
Запирич та інші. Репертуар "Полісся" складали кращі зразки народної творчості "з фольклору Придесення, 
російські та білоруські пісні, які побутують у сусідніх Брянській і Гомельській областях, твори місцевих ав-
торів" [6, 6]. Тепло приймали слухачі українські народні пісні "Ой там за лісочком" в обробці А. Авдієвсько-
го, "Ой надіну черевики", хор селян з опери Б. Сметани "Продана наречена" та ін. 

Перший виступ ансамблю пісні і танцю "Полісся" відбувся 1 квітня 1980 р. у селі Іванівка Черні-
гівського району. Згодом з творчістю колективу познайомилися мешканці Чернігівського, Борзнянсько-
го, Бобровицького, Бахмацького, Прилуцького, Срібнянського, Ічнянського районів Чернігівської 
області. Ансамбль виїжджав у великі гастрольні поїздки по Краснодарському й Ставропольському 
краях, Адигейській і Карачаєво-Черкеській автономних областях Російської Федерації, західним обла-
стям України – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій. "Львівська студія телеба-
чення зняла про чернігівський ансамбль музичний фільм "Співає "Полісся". Значною подією у 
творчому житті ансамблю пісні і танцю "Полісся" стала участь у днях Чернігівської області, що прохо-
дили у Східночеському краї. За сім днів перебування на Чехословаччині концерти "Полісся" відвідало 
більше десяти тисяч глядачів. Лише за два роки роботи колектив дав понад чотириста концертів" [2, 4]. 

У 1982 р. ансамбль "Полісся" було відзначено Чернігівською обласною премією ім. Олекси Десняка. 
Ансамбль пісні і танцю "Полісся" під керівництвом Любомира Мирославовича Боднарука став 

не просто провідним професійним мистецьким колективом Чернігівщини, а й одним з кращих філар-
монійних колективів України. Але у 1984 р. ансамбль припинив своє існування. В одному з інтерв’ю Л. 
М. Боднарук називав основною причиною розформування "Полісся" невиконання ним вказівки щодо 
зміни творчого обличчя колективу: "дехто з обкомівських чинуш став вимагати, щоб хор співав "по-
народному", за манерою Черкаського хору. Академічний спів, мовляв, не характерний для Чернігівщи-
ни! <…> Я був проти й відмовився руйнувати своїми руками те, що своїми ж руками створював" [9, 12]. 
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Після розформування ансамблю пісні і танцю "Полісся" Л. М. Боднарука було звільнено з ро-
боти у Чернігівській обласній філармонії і переведено до Чернігівського музичного училища на посаду 
заступника директора з навчально-виховної роботи і керівника студентського хору. 

На основі розформованого ансамблю "Полісся" було створено Чернігівський український на-
родний хор. Але, фактично, основні напрями мистецької діяльності колективу не були змінені. У складі 
хору залишилися інструментальна, танцювальна та, власне, хорова групи. Остання зазнала суттєвих 
змін. Новий керівник колективу заслужений діяч мистецтв УРСР Петро Процько надав пріоритет на-
родній манері хорового виконання. Втім, успіху це не принесло. В. Рожок характеризував це явище як "кри-
тичну навалу псевдонародного хорового співу" [7, 9]. Чернігівський український народний хор здобув 
визнання в Україні та за її межами лише на початку 90-х років з появою на чолі колективу народного артис-
та України Анатолія Пашкевича та заслуженого діяча мистецтв України Володимира Коцура. 

Отже, здійснений аналіз діяльності ансамблю "Полісся" дає змогу дійти висновку, що напрями його 
творчості багато в чому збігалися з мистецьким спрямуванням самодіяльного хору "Десна". На користь цього 
твердження свідчить синкретичний стиль діяльності "Полісся" (хореографічні композиції й хорові номери), 
його репертуар (народні й авторські пісні, танці) артистичний склад колективу (інструменталісти, хористи, 
танцюристи), якісна підготовка артистів (наявність як фахівців, так і артистів без фахової освіти), географія 
гастролей (Чернігівщина, міста України, республіки СРСР, Чехословаччина). Творча орієнтація Л. Боднарука 
– вихованця Львівської хорової школи – на академічну манеру хорового співу визначила головну відмінність 
ансамблю пісні і танцю "Полісся" від аматорського хору "Десна". 

Не викликає сумнівів те, що творча діяльність ансамблю пісні і танцю "Полісся" стала вагомим 
чинником розвитку професійного хорового виконавства Чернігівщини. Так, значними звершеннями у 
1990-х роках позначилася діяльність наступника "Полісся" – філармонійного народного хору, більшість 
з учасників якого співали у 1979–1984 рр. під орудою Л. Боднарука. Набутий у роботі з "Поліссям" до-
свід Любомир Мирославович застосовував у діяльності на посаді керівника студентського хору музич-
ного училища, що тричі ставав лауреатом всеукраїнських хорових конкурсів. Своєрідним показником 
виправданості моделі діяльності "Полісся" може слугувати факт заснування у Чернігівській філармонії 
2002 р. ансамблю пісні і танцю "Сіверські клейноди", що на сьогодні є одним з провідних філармоній-
них колективів України. 

Подальше вивчення окресленої проблематики може тривати у напрямі з’ясування впливу тво-
рчості ансамблю "Полісся" на діяльність хорових колективів регіону, вивчення особливостей дириге-
нтської й організаційно-творчої роботи Л. Боднарука, дослідження особливостей подальшого розвитку 
професійної хорової культури Чернігівщини. 
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Бадалов О. П. Творческая деятельность ансамбля песни и танца "Полесье" как предпосылка раз-
вития профессионального хорового исполнительства Черниговского региона 

В статье впервые в украинском музыковедении исследованы пути профессионализации хоровой культу-
ры Черниговского региона в 80-х годах ХХ ст. Рассмотрены особенности деятельности ансамбля песни и танца 
"Полесье" Черниговской филармонии; выяснено его вклад в развитие профессионального хорового исполните-
льства региона. 

Ключевые слова: ансамбль песни и танца, Черниговская филармония, "Полесье", народный хор, дири-
жер, Л. Боднарук. 

 
Badalov O. Creative activities of song and dance ensemble "Polissya" as a prerequisite of Chernihiv’s 

region professional choral performance 
The song and dance ensemble "Polissya” was the first professional choral group in the Chernihiv’s region music 

culture of the second half of ХХІ century. But investigation of main stages of creative activity of ensemble is not done. 
The purpose of research is to study the professionalization of Chernihiv’s region folk choral life. 

The prototype of creation of the song and dance ensemble "Polissya” was Chernihiv culture palace’s amateur 
choir "Desna”. It was founded in 1951 and has held leading positions in the choral life of Chernihiv region in 1950–1970. 
Period of the artistic rise of "Desna” was during the second half of the 70’s – early 80’s, when the group worked under 
the guidance of a Grigory Drahynets. He led the choir to victory in the Ukrainian televised tournament "Soniachny 
Klarnety”, won a gold medal in the Second and Third All-Union festival of amateur folk art, received diploma of the 
Presidium of the Verkhovna Rada of Ukraine, Union of Soviet Composers, Chernihiv Oblast Prize named after G. 
Veryovka etc. The "Desna” headed by the G. Drahynets performed in Chernihiv, Moscow, Minsk, Kaunas, Gomel, 
Vilnius, Bryansk, Kiev, cities of Siberia; five times "Desna” was on concert tour in Czechoslovakia. So, amateur folk choir 
"Desna” became a leader in choral life of Chernihiv region. 

Successful performance of amateur collective "Desna” showed the competitive choral forces of the region. 
Apparently, this is actualized in the late 1970’s the rationale for their professionalism, which led to the emergence of the 
idea of the foundation of the song and dance ensemble at the Chernihiv Philharmonic Society. 

The song and dance ensemble "Polissya” was created at the Chernihiv Philharmonic Society in 1979. The 
artistic leader and main conductor of the ensemble became Lubomir Bodnaruk; the choreographer of the ensemble 
became Grigory Horbachuk. The ensemble consists of choral, dancing and orchestra groups. The base of the repertoire 
of the "Polissya” was the region folk songs of the Ukrainian, Russian and Belarusian Polissya, arrangements of folk 
songs by A. Avdievsky, G. Veryovka, L. Bodnaruk and others. 

The main purpose of the initial phase of Lubomir Bodnaruk as the artistic leader and main conductor of the song 
and dance ensemble "Polissya” was the formation of the group’s own creative style, because for a long time in Ukraine 
there were many similar ensembles. L. Bodnaruk’s desire could be considered implemented in two main individual 
features of the "Polissya”. 

At first, the uniqueness of the ensemble was to use bandura as the main instrument of accompaniment. The use 
of bandura by the ensemble created the unique coloring of "Polissya”, gave a kind of lyrical sound to the group, a soft 
timbre, special charm. Secondly, chorus group used exclusively academic manner of singing, which also was not typical 
for the collectives of this type. Reasons of Lubomir Bodnaruk’s attraction to academic manner of choral singing can be 
seen in the tradition of Lviv Choir School to which he belonged. 

Among the artists of the song and dance ensemble "Polissya” were graduates of Choral studies of Bandura 
Capella of Ukraine and Chernihiv Music College named after Lev Revutskiy: Tamara Metelenko, Anatoly and Galina 
Popova, Galina Marevych, Ludmila Truhan, Larisa Yurchuk, Boris Kalinichenko, Lydia and Anatoly Radchenko, Marina 
Rakytina, Alla Kaprulina, Volodymyr Dyachenko, Olga Titovich, Svetlana Zapyrych and others. 

The first performance of the song and dance ensemble "Polissya” was held April 1, 1980 in Ivanivka village near 
Chernihiv. Subsequently, with the creative work of the group met residents of districts of Chernihiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, 
Ternopil and Khmelnitsky regions, Adyghe Autonomous Oblast, Karachay-Cherkess Autonomous Oblast, Krasnodar 
Krasnodar Krai and Stavropol Krai of Russian Federation. A significant event in the creative life of the song and dance 
ensemble "Polissya” began a concert tour in Czechoslovakia. In 1982 the ensemble "Polissya” was honored by the 
Chernihiv Region Prize named after Oleksa Desnyak. 

In 1984, the song and dance ensemble "Polissya” was disbanded. On the basis of the disbanded ensemble was 
formed Chernihiv Ukrainian Folk Choir. But, in fact, the main areas of arts of the group were not changed. As part of the 
choir were instrumental, dance and, actually, choral groups. The last group has undergone significant changes. The new 
artistic leader and main conductor of the group Petro Protsko gave priority to folk manner of choral performance. 

There is no doubt that the creative activities of the song and dance ensemble "Polissya” were an important 
factor in the development of professional choral performance of Chernihiv region. For example, successor of "Polissya” – 
Chernihiv Ukrainian Folk Choir – reached the great skill under the direction of composer and conductor A. Pashkevych in the 
end of 20th – beginning of 21st century. A specific indicator of justification model of creativity of "Polissya” can serve activity of 
the song and dance ensemble "Siversky Claynody”, which was founded in Chernihiv Philharmonic Society in 2002. 

Key words: song and dance ensemble, Chernihiv Philharmonic Society, "Polissya", folk choir, repertoire, 
bandura, L. Bodnaruk. 
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МУЗИКОЗНАВЧА ТА НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ЗДІСЛАВА ЯХІМЕЦЬКОГО 
 
У статті висвітлено основні напрями музикознавчої діяльності Здіслава Яхімецького в кон-

тексті наукової проблематики європейської музикології. Проаналізовано його науково-публіцистичну 
діяльність як завідувача кафедри музикології Ягелонського університету. Висвітлено амплітуду 
наукової проблематики публіцистичних зацікавлень. 

Ключові слова: Здіслав Яхімецький, наукова діяльність, музична критика, публіцистика. 
 
Здіслав Яхімецький – відомий польський музикознавець, професор, доктор музикології, музич-

ний і театральний критик, педагог та композитор, засновник першої у Польщі краківської школи музи-
кознавства, один із перших польських музикознавців з академічним званням.  

Протягом останнього часу питанням науково-дослідного напряму професора кафедри музико-
логії Ягелонського університету Здіслава Яхімецького частково займалися: В.Позьняк "Здіслав Яхіме-
цький як критик музичний і театральний" [8], Є. Пажизнський "Популяризаторська діяльність Здіслава 
Яхімецького", У. Граб "Львівська музикологічна школа Адольфа Хибінського (1912-1941)" [1], Христина 
Душик "Композиторська творчість Здіслава Яхімецького", Л. Кияновська "Основні етапи польсько-
українських музичних взаємозв’язків у Львові у XIX – першій половині XX століття", Малгожата Возна-
Станкевич "Здіслав Яхімецький (1882—1953): засновник музикознавства Ягелонського університету: 
каталог виставки". Проте ця проблема недостатньо висвітлена в українському та зарубіжному музико-
знавстві і потребує більш глибшого осмислення.  

Мета статі – висвітлити науково-публіцистичну діяльність Здіслава Яхімецького в контексті 
культурно-освітніх традицій І половини ХХ століття. 

З 1911 року професор Яхімецький до кінця життя вів музикознавчі студії у Краківському універ-
ситеті. Установа, якою він керував, постійно розширювалась, поки не стала кафедрою музикознавст-
ва. У зв’язку з цим Здзіслав Яхімецький отримав звання надзвичайного професора (1917), а пізніше – 
звичайного (1921).  

Педагогічна робота не заважала професору З. Яхімецькому писати численні музикознавчі пра-
ці як наукового (спеціального характеру), так і науково-популярного. Всі ці роботи, з-поміж яких не од-
на здобула резонанс не тільки у Польщі, а й закордоном, відомі для музикознавців багатьох країн 
Європи. Здіслав Яхімецький – автор понад 100 праць, у тому числі монографій, серед яких "Історія 
польської музики" [2]. 

У цих працях Здіслав Яхімецький поєднує постать науковця-музикознавця з постаттю популяризатора 
музики. Знайомлячи читачів з життям і творчістю композиторів, він служив музиці, об’єднуючи її слухачів і люби-
телів. На особливу увагу серед них заслуговує монографія Кароля Шимановського, геніальність якого першим 
зауважив, власне, Здіслав Яхімецький, пропагуючи його музику у Польщі і закордоном. У 1935 р. Каролю Ши-
мановському надали титул доктора "honoris causa" в Ягелонському університеті.  

У працях цієї категорії увага Здзіслава Яхімецького зосереджувалася на творах. Представля-
ючи біографії композиторів, автор обмежувався наведенням тільки головних і перевірених фактів, не 
займався припущеннями, що було у центрі зацікавлення його попередників. Створення монографій, з 
одного боку, потребувало суспільство, оскільки вони були першими науковими розробками польською 
мовою, а з іншого – були результатом зацікавлень самого автора. Ці книжки позитивно сприйняли не 
тільки фахівці-музикознавці, а й любителі музики, для котрих З. Яхімецький пристосував стиль літера-
турного висловлювання, оперуючи не тільки музикознавчою мовою. Через це вони стали доступні для 
широкого кола осіб, а не тільки для "утаємничених людей".  

Поряд з великомасштабними розвідками Здіслав Яхімецький опублікував низку праць меншого 
розміру, які мають важливе значення для польського музикознавства. У науковому доробку професо-
ра Яхімецького чимало сміливих концепцій, зібраних та скрупульозно оформлених у монографіях, 
брошурах і сотнях статей. Зміст та розмір наукових праць свідчать про незвичайну працьовитість ав-
тора. Діапазон зацікавлень професора З. Яхімецького відобразився у його працях, предметом яких є 
явища, пов’язані з музичним і театральним життям; описів і вражень з подорожей і навіть статей сус-
пільно-культурної проблематики. 

До музичної публіцистики професор Здіслав Яхімецький звернувся вже під час своїх віден-
ських студій. У річних збірках тижневика "Відлуння музичне і театральне" (1903-1904 рр.) [8, 240]. Од-
нак цей часопис швидко був ліквідований, а музичне письменництво через відсутність інших фахових 
видавництв змушене було шукати притулку на шпальтах щоденної преси або видавництв літературно-
го і загальнокультурного характеру. 
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Наслідком цього стала публікація обширної статті "Рихард Вагнер у світлі листів до пані Матильди 
Весендонк ("Польський огляд", 1905) [5, 472-494]. У цій праці ми бачимо глибоке зацікавлення життям і 
творчістю митця з Байройту. Підсумком і кінцевим результатом стане велика монографія про Вагнера.  

Знаменно, що вже у перших працях молодого музикознавця проявляється зацікавлення сцені-
чною музикою. Можна це спостерігати як у статтях, так і в першій його книжці, присвяченій творчості 
Моцарта, переважно оперній. А трохи пізніше – у праці під назвою "Стефано Артега і Рихард Вагнер 
як теоретики музичної драми" ("Звіти Академії уміння", 1912) [6]. Пізніше це захоплення буде безпере-
рвно простежуватись у його роботах, поглиблюючись і набираючи щоразу дедалі ширших обертів.  

Упродовж декількох найближчих років Здіслав Яхімецький досліджує пам’ятки давньої польсь-
кої музики. Починає створювати фундаменти польського музикознавства і прагне висвітлити таємниці 
історії польської музики. Ці дослідження, представлені у монографії "Італійські впливи у польській му-
зиці" і в низці менших праць, повинні були незабаром дозволити авторові синтетично трактувати істо-
рію польського народу [7]. 

З 1916 року Здіслав Яхімецький вів музичний розділ у "Голосі народу". Його звіти були опублі-
ковані у двох рубриках: "З опери" і "З музики". Краків у тому часі переживав період буйного розквіту 
мистецького життя. Особливо оживлену діяльність проявляла опера. У її програмі, крім творів із "залі-
зного" репертуару: "Галька", "Фауст", "Кармен", "Мадам Батерфляй", "Севільський цирульник", "Траві-
ата", з’явилося чимало менш відомих опер і навіть кілька опер, які вкрай рідко ставили: "Орфей" 
Глюка, "Парія" Монюшка, "Янек" Желенського.  

Поряд з театральними і концертними рецензіями з’являються звіти про появу музичних видав-
ництв і більші або менші монографічні статті чи такі, що стосувались загальніших справ. З цікавих пу-
блікацій можна тут навести обширні рецензії, присвячені двом книжкам Дж. Райсса ("Гармонія", 
"Історія музики"), монографічний нарис про Дебюссі, а також цикл статей "Музичні враження з Праги", 
який був результатом подорожі автора до Чехословаччини (1918) [2]. 

Співпраця з "Голосом народу" перервалась улітку 1920 р. Протягом найближчих років Здіслав Яхі-
мецький не займає постійного поста доповідача, проте вміщує кількадесят статей у краківському "Часі", 
"Ілюстрованому щоденному кур’єрі" і в його тижневому додатку "Літературно-науковому кур’єрі", а також в 
іншій періодиці. З цікавіших праць можна тут назвати цикл із шести статей про Кароля Шимановського 
("Час", 1-6.ХІ.1921), що був зав’язкою до пізнішої монографії про цього композитора [3]. 

Діяльність Яхімецького як музичного рецензента завершується у 1925 році. У краківській пресі 
в цей час спостерігаємо досить непросту ситуацію, музичними доповідачами щоденних видань пра-
цюють нефахівці. Такий непрофесійний підхід спрямував вченого до досліджень в царині театральної 
критики. З. Яхімецький пише нариси про творчість Л. Піранделлі (Програма театру імені Ю. Словаць-
кого, ІХ.1935), цикл фелейтонів про віденські театри (1937), а також театральні враження після пере-
бування в Італії (1938) [8]. 

Упродовж багатьох років Яхімецький досліджував театральні дійства з погляду своєї музикознавчої 
роботи. Утім, з бігом часу став видатним знавцем сцени. Не всі це усвідомлювали, отож серед пересічних 
читачів настало певне здивування, коли знатний вчений у 1938 р. був запрошений зайняти посаду театра-
льного доповідача Ілюстрованого щоденного кур’єру. Здіслав Яхімецький виправдав однак сподівання ви-
конавців. Вже перші рецензії виявились дослідженнями найвищого рівня, оскільки він поєднав тут велику 
ерудованість, проникливий погляд творчого науковця з темпераментом незвичного письменника і легкістю 
форми, яка гідна вродженого фелейтоніста. Зрозуміло, що ці елементи виявлялися у різній інтенсивності 
залежно від жанрового навантаження досліджуваних подій. Деякі рецензії Яхімецького були повними гу-
мору фейлетонами, інші – серйозними дослідженнями, що виходили за скромні рамки журналістської тво-
рчості. Загалом він написав у сезоні 1938-1939 рр. вісімнадцять обширних рецензій. 

Варта нашої уваги і діяльність Яхімецького як перекладача поезій і драматичних творів. Вони 
відомі загалом як переклади поетичних творів з італійської, німецької і французької мов, не раз опуб-
ліковані у різних періодичних виданнях під загальною назвою "З теки перекладів". Були це здебільшо-
го переклади текстів пісень видатних зарубіжних композиторів, здійснені не тільки під літературним 
кутом бачення, а й з дотриманням величезної точності метричної будови оригіналів, що дуже важливо 
для музики. Проте З. Яхімецький не обмежувався перекладом коротких ліричних творів. У його літера-
турному доробку – переклад білим віршем твору Бенеллі "Любовна трагедія". Вже в останні роки він 
переклав на доручення Польського радіо французьке лібрето опери М. К. Огінського "Zelis і Valcour" а 
також для гданської опери – італійське лібрето до "Весілля Фігаро" Моцарта [8]. 

Діяльність З. Яхімецького як критика і публіциста нерозривно пов’язана з популяризуванням 
музики, а це пояснює мову, яку використовував науковець: доступну, образну, позбавлену наукових 
формулювань. Він уникав спеціалізованої музичної термінології. Беззаперечна фаховість публіцисти-
чного доробку Здіслава Яхімецького виявляється не у використанні недоступної термінології, а, шви-
дше, у змістовому наповненні формульованих ним суджень. У своїх текстах він віддавав перевагу 
жанру рецензії, в якій були наявні елементи звіту. Саме тому збірка критичних статей у періодиці – це 
безмежно цінний огляд музичних подій того часу. Форма публіцистичного стилю, а також рівень погли-
блення теми зумовлені в Яхімецького як носієм інформації, так і "жанровим навантаженням" рецензо-
ваного заходу. Якщо текст був призначений для публікації в якомусь культурному періодичному 
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виданні, то дозволяв собі довший аналіз, натомість, пишучи на шпальтах щоденної газети, автор був 
свідомий, що його слова направлені до широкої читацької публіки. У випадку подій меншого мистець-
кого рангу, наприклад, до вистав, у яких разом з дипломованими артистами виступали аматори, не 
ставив надто високих вимог. Проте ніколи не терпів будь-яких проявів дилетантизму [4, 589]. 

Важко було би краще оцінити науковий доробок Здзіслава Яхімецького, якби не слова Адама 
Сутковського: "У своїх висловлюваннях він часто звертав увагу на потреби суспільства, критикуючи 
герметичну позицію музикознавців. На його думку, "суспільна структура польського народу вимагала і 
далі вимагає у першу чергу численних замісників добре підготованих музикознавців, котрі вміють по-
єднати ретельну роботу науковця із зацікавленням широких мас населення, що горнеться до музичної 
культури" [9, 18-19]. 

Отже, важливо акцентувати увагу на прагненні професора Здіслава Яхімецького поєднати ре-
тельну роботу науковця із зацікавленням широких мас. Публіцистична спадщина Здіслава Яхімецько-
го відзначається широким спектром жанрів та широкоохоплюючою тематикою. Статті музикознавця 
виконували необхідну пізнавально-просвітницьку функцію, оскільки торкалися вагомих подій громад-
ського й мистецького значення, впливаючи на рівень суспільної свідомості та високої духовності в 
польському середовищі. Постать Здіслава Яхімецького особливо вирізняється серед інших культурно-
громадських діячів, а публіцистична діяльність музикознавця, музичного критика, рецензента на сторі-
нках численної тогочасної преси відіграли позитивну роль у національному музичному процесі та 
сприяли розвитку й піднесенню музичної культури Польщі.  
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Гиса О. А. Музыковедческая и научно-публицистическая деятельность Здислава Яхимецького 
В статье освещены основные направления музыковедческого труда Здислава Яхимецького в контексте 

научной проблематики европейской музыкологии. Проанализирована его научно-публицистическая деятельность 
как заведующего кафедрой музыкологии Ягеллонского университета. Освещена амплитуда научной проблемати-
ки публицистических интересов. 

Ключевые слова: Здислав Яхимецький, научная деятельность, музыкальная критика, публицистика. 
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Hysa O. Zdzisław Jachimecki’s Musicological, Scientific and Journalistic Activitiy 
The areas of Zdzisław Jachimecki’s musicological work in the context of scientific issues of European 

musicology have been highlighted in this article. Besides the scientific and journalistic activities of Zdzisław Jachimecki, 
who was the head of the musicology department of the Jagiellonian University at once, also has been analyzed in this 
paragraph. The influence of Zdzisław Jachimecki’s scientific and journalistic activities on the establishment and 
development of the Polish school of musicology has been presented as well. 

Zdzisław Jachimecki – was the founder of the Krakow's school of musicology which was the first such school in 
whole Poland and one of the first Polish musicologists with an academic title as well. Besides there is not much detailed 
information about scientific and pedagogical activities of Zdzisław Jachimecki in printed sources. 

The issue of scientific activity of professor of musicology of the Jagiellonian University Zdzisław Jachimecki has 
been researched partially in recent studies of W. Poźniak "Zdzisław Jachimecki as a music and theater critic" [8], J. 
Parzyński "Promotional activity of Zdzisław Jachimecki",U. Hrab "Lviv's school of musicology of Adolf Chybiński" (1912-
1941)" [1], K. Duszyk "Composers' works of Zdzisław Jachimecki", L. Kyyanovska "Milestones of the Polish-Ukrainian 
musical relationships in Lviv in the XIX – first half of the XX century", Małgorzata Woźna-Stankiewicz "Zdzisław 
Jachimecki (1882 – 1953) : the founder of the musicology in the Jagiellonian University: catalog of the exhibition". 

Unfortunately, the coverage of this issue in the Ukrainian and foreign musicology is not enough and requires a 
more deeper understanding. 

Purpose of the article: to highlight the scientific and journalistic activities of Zdzisław Jachimecki in the context of 
cultural and educational traditions of the first half of the twentieth century. 

Zdzisław Jachimecki was a famous Polish musicologist, professor, doctor of musicology, music and theater 
critic, teacher and composer. Professor Zdzisław Jachimecki conducted his musicological studies at the University of 
Krakow since 1911 and till the end of his life. The institution directed by him, extended over a long period of time until it 
became a department of musicology. 

Educational work did not interfere to professor Zdzisław Jachimecki to wrote numerous and valuable scientific 
musicological works as well as a works of popular-scientific nature upon the same themes. All these works are known to 
musicologists of many European countries, besides they had been widely publicized and won the resonance not only in 
Poland but also abroad at once. Zdzisław Jachimecki was the author of over 100 publications, including such monograph 
as "The History of Polish Music", monograph about Richard Wagner, monograph about F. Chopin, monograph about S. 
Moniuszko [8]. 

Zdzisław Jachimecki combines the figure of the scientist-musicologist with the figure of promoter of music in all 
these works which have been mentioned above. He acquainted the readers with the life and works of different 
composers, gathered crowds of listeners and fans of music and served to music in such way. These books were not only 
welcomed by specialists-musicologists, but, above all, by music amateurs as well. Just because Zdzisław Jachimecki 
had customized the style of his literary expression for music amateurs, had used terms not only from musicological 
language, but also from the general humanistic language. That's why they are available for a wide range of people. 

Zdzisław Jachimecki had published also a series of smaller works, along with the large-scale research works 
mentioned above, which are also important for the Polish musicology. There are many bold concepts in the scientific 
contribution of professor Zdzisław Jachimecki, which had collected and meticulously decorated by him in his books, 
pamphlets and hundreds of articles. The content and the size of the scientific publications of Zdzisław Jachimecki shows 
us an unusual diligence of this author. The range of interests of professor Zdzisław Jachimecki had been reflected in all 
his writings. The phenomenon's associated with the musical and theatrical life, descriptions and impressions of travel 
and even articles upon a social-cultural issues were the main objects of his scientific works. 

Zdzisław Jachimecki had studied theater events from musicological point of view for many years. However, he 
became a prominent expert in the topic the theatrical scene with the passage of time. He was invited to take the post of 
theater speaker at "Illustrated Daily Courier" in 1938. The very first reviews by Zdzisław Jachimecki had proved his 
proficiency, they were the studies of the highest level, which combined his great erudition, insightful look of creative 
scientist with the temperament of the unusual writer and easiness of shape as well. 

Activity of Zdzisław Jachimecki as a critic and essayist is inseparable from promotion of music, and this explains 
the language which scholar had used: affordable, imaginative, devoid of scientific language. Unquestionable 
professionalism of journalistic heritage by Zdzisław Jachimecki evident not in unsung by him inaccessible terminology, 
but rather in meaningful of his judgments which was formulated by him. He preferred to genre of review, elements of 
report items were also available in that his texts. That is why the collection of his critical essays in periodicals – is 
infinitely valuable overview of musical events of that time. Form of journalistic style and the level of Deeping of the theme 
were caused in the works of Zdzisław Jachimecki by a carrier of information, and by "genre loading" of refereed event. 

Therefore, it is very important to focus on the objective of professor Zdzisław Jachimecki to combine a thorough job 
of the scientist with interest of the masses, to raise Polish national musical science at the European level at all educational 
levels, enhance the prestige of musicological sciences as required, basically for a professional musician, as well. 

Key words: Zdzisław Jachimecki, scientific activity, music criticism, journalism. 
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ВІДЕО-АРТ ЯК ПЕРЕДВІСНИК МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ВІДЕОДИЗАЙНУ 

 
Стаття має історико-аналітичний характер щодо дослідження мистецького підґрунтя му-

льтимедійного відеодизайну, зокрема дослідження мистецької сфери відео-арту: його появи, основ-
них етапів розвитку та сучасних естетичних напрямів. Аналізується характер впливу даного 
мистецького жанру на процес становлення та розвитку мультимедійного відеодизайну. Особлива 
увага приділяється розвитку відео-арту на вітчизняних теренах.  

Ключові слова: відео-арт, мультимедіа, історичний аналіз, мультимедійний відеодизайн. 
 
Актуальність теми полягає у необхідності поглибленого вивчення мистецьких витоків новітніх 

сфер дизайну, зокрема вивчення філософсько-мистецького підґрунтя мультимедійного відеодизайну. 
В даному аспекті одним з мистецьких витоків доцільно вважати такий жанр сучасного візуального мис-
тецтва, як відео-арт (Video Art) ХХ століття. Відтак, мета роботи – крізь призму історичного аналізу 
відео-арту ХХ століття дослідити характер впливу його стилістичних напрямів на процес становлення 
та розвитку мультимедійного відеодизайну. 

Вперше поняття "відео-арт" застосував художник Нам Джун Пайк (Nam June Paik) [15, 32], з 
яким пов’язують становлення цього жанру мистецтва. Свій творчий шлях Нам Джун Пайк розпочав як 
композитор та перформансист1.  

Перебуваючи в творчих пошуках нових мистецьких концепцій, Пайк переосмислював можли-
вості перформансу, взаємозв’язки новітніх електронних технологій та сучасної філософії з образотво-
рчим мистецтвом. Тому він почав використовувати телевізійні екрани як матеріал для інсталяцій 
(подібно скульпторам). Нам Джун Пайк став одним з перших, кому критики та журналісти присвоїли 
статус "відеохудожник" [6, 228; 20, 30]. Варто зазначити, що на формування його майбутньої творчої 
концепції "електронного" мистецтва найбільше вплинули авангардний композитор Джон Кейдж (John 
Cage) [6] та засновник мистецької течії "Флюксус" Джордж Мачюнас (George Maciunas) [6]. "Флюксус" – 
це неформальна міжнародна група, створена у 60-х роках ХХ століття, до складу якої входили митці 
різних напрямків та національностей. Учасники групи намагались об’єднати мистецтво з життям, до-
могтись більш демократичного підходу до мистецтва. Як зазначив засновник течії: "Робота митця по-
лягає в тому, щоб довести – все що завгодно може стати мистецтвом, і його може створити будь-хто" 
[6, 229]. 

Власні відеотвори за допомогою першої портативної відеокамери Нам Джун Пайк почав ство-
рювати у 1964 році. Він одним із перших художньо трансформував відеозображення, переходячи від 
буквальної репрезентації об’єктів і подій до вираження їх художнього бачення. За допомогою при-
строю, який працює на основі електромагніту, автор маніпулював зображенням на екрані, внаслідок 
чого отримував серію рухомих абстракцій. Цей винахід Пайк назвав "Демагнетайзер" (Demagnetizer) 
та заявив, що катодна трубка – це його полотно, а електроди – його фарби. 

Також Нам Джун Пайк зібрав комп’ютер, здатний змішувати кадри. За його допомогою Пайк 
мав змогу застосувати в своїх роботах техніку "Хромакей" (Chromakey – colour separation overlay), щоб 
накласти частини одного зображення на інше. Цей процес полягає у виборі, як правило, синього ко-
льору з першого зображення, яке потім змінюється зображенням з іншого джерела. Завдяки технічно-
му прийому "Хромакей" Нам Джун Пайк отримував небачений для тих часів монтаж [21, 33]. 

Нові технічні витвори, які використовував Пайк, сприяли активізації та поширенню відеоекспе-
риментів у художніх цілях. Слідом за Нам Джун Пайком виникла хвиля відеохудожників, які запропону-
вали нові формати представлення художніх відеотворів альтернативних традиційному телебаченню2, 
заснувавши новітній жанр візуального мистецтва – відео-арт. 

Відтак, в своїх перших роботах з відео-арту Нам Джун Пайк та його послідовники почали гар-
монійно інтегрувати музику, відео та атмосферу перформансу [2]. Його проекти зачіпають теми часу і 
пам’яті, природу музики і мистецтва, сутність сенсорного досвіду. 

Пізніше до Нам Джун Пайка та його послідовників приєднався німецький художник Вольф Фос-
тель (Wolf Vostell) – ще один першопроходець відео-арту [6, 257]. Головним творчим кредо Вольфа 
Фостеля було розуміння нероздільності мистецтва і життя. Вольф Фостель, як і Нам Джун Пайк, був 
активним учасником мистецького радикального руху "Флюксус", де організовував свої "Деколажі" 
(Decollage) та хепенінги3. Пізніше вони були теоретично обґрунтовані так. Фостель помітив слово 
"Decollage" на обкладинці газети, в якій була розміщена стаття про авіакатастрофу, і скористався ним 
для пояснення концепції своїх творів. Щоб показати руйнівний аспект життя, він використовував такі 
фрагменти реальності як розірвані плакати та фотографії. Фостель дивився на реальність крізь при-
зму політичної преси, журнальних фотографій і телебачення, проектуючи ці образи на великі екрани 
[21, 24-25].  
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Починаючи з 1970-х років, митці відео-арту приділяють особливу увагу оптичним та освітлюва-
льним приладам для відеозйомки як невід’ємним елементам формування зображення. Про це свід-
чать ранні відеороботи американської відеохудожниці Марі Люсьер (Mary Lucier) "Dawn Burn" (1975) і 
"Bird’s Eye" (1978), які демонструють експерименти з оптичними можливостями відеокамери, зокрема 
пошук і демонстрацію різних ефектів, що створюються за допомогою спеціально сфокусованих на ка-
меру променів світла. Ці ефекти, будучи результатом заломлення світла, нагадували абстрактні ди-
намічні фігури, сітчасті за формою, що переливаються різними відтінками чорно-білих колірних 
поєднань. Вони нагадували імпресіоністську техніку, з тією лише різницею, що створила ці ефекти не 
рука художника, а фотоелементи відеокамери [8, 5]. 

Відомий американський митець Білл Віола (Bill Viola) у своїй відеоінсталяції "Decay Time" 
(1974) майстерно обіграв залежність відеозображення від освітлення як головного посередника у пе-
редачі та відображенні електронних зображень [8, 6]. 

Митці відео-арту 80-х років продовжують пошук самовизначення даного мистецького жанру як 
специфічної технології, що сприяє вираженню актуальних ідей і концептів. Так, французький відео-
художник Роберт Кахен (Robert Cahen) втілює у роботах інтерес до експериментів у галузі електро-
акустичної, шумової та синтезованої музики. Примітним в його творчості є те, що він вибудовував по-
слідовності зображень за законами музичного мислення. Цитати з літературних текстів, фрагменти 
поезії, кадри документальних відеозйомок і короткі епізоди з кінофільмів Кахен використовував як 
своєрідний візуальний голос в багатоголосній екранній поліфонії своїх відео творів [8, 14]. 

Отже, відео-арт вже на первинній стадії свого розвитку ( 60-80-і роки ХХ століття) [7; 8; 15; 21; 
22] проявився як комплексне явище з різними стилістичними напрямами, які почали формуватись під 
час пошуку та вдосконалення нових засобів та технологій візуалізації рухомих зображень. Відео-арт, 
на відміну, наприклад, від сфери художнього кінематографу чи фотографії, не має чіткої асоціації з 
певним типом та форматом площин візуалізації творів, їх презентаційними носіями тощо. Це поясню-
ється тим, що свого часу до цього новітнього жанру мистецтва ХХ століття залучилися скульптори, 
перформансисти [3; 10; 18], фотографи та художники [3; 9; 12; 14-16], і кожен з них робив свій внесок у 
розвиток засобів та технологій створення і презентації відео-арту. Зважаючи на це, доцільно намага-
тися трактувати поняття "відео-арт" якомога узагальнено (наприклад, як мультимедійне візуальне ми-
стецтво).  

Сьогодні у сфері відео-арту виділяють три естетичні напрямки [4]: документальний, аудіо-
візуальний та концептуальний. Ці напрямки використовують різний творчий матеріал, особливі методи 
його генерування та специфічні принципи змістоутворення, де домінує та чи інша естетична особли-
вість. У документальному напрямку – це пріоритет брутальної візуальності, що виникає на основі по-
шуку ідентичності світу. У аудіо-візуальному відео-арті – це культивування синтезованого зображення 
на основі анімаційного методу. У концептуальному відео-арті – акцентування особливого способу змі-
стоутворення, за якого художня ідея як об’єкт виявляється в процесі взаємодії з іншим смисловим кон-
текстом.  

З часу появи перших робіт з відео-арту змінилося кілька поколінь художників, вдосконалились 
технології створення та способи показу творів. Нові цифрові та комп’ютерні технології зробили рево-
люцію в уявленні про формат відео-артпроектів. Сучасний відео-арт для втілення дизайн концепції 
використовує не лише можливості відеотехніки та телевізійного зображення, а й широкий спектр 
комп’ютерних засобів.  

Вітчизняний відео-арт. На початку 90-х років ХХ століття пострадянська спільнота починає від-
кривати блага західної цивілізації і долучатися до них. Не оминув цей процес і сферу відео-арту. Вже з 
1991 року художники, використовуючи відеокамеру, намагаються осягнути специфіку нової палітри, де 
технічний засіб перетворюється на художній. Звичайно, що цей інтерес був породжений звістками із 
західного мистецького життя. І хоча українські художники не добре зналися на особливостях західного 
медіамистецтва, все ж таки і його вітчизняна історія не може розглядатися відірваною від світового 
процесу. 

Ранній період українського відео-арту отримав назву "Ігри з відеокамерою". На думку українсь-
кого мистецтвознавця і куратора Олександра Соловйова [19], ця назва є дуже влучною, оскільки укра-
їнські художники, знаючи про те, що на Заході досить давно існує відео-арт як нова художня мова, не 
володіли азами роботи з відеокамерою як художнім засобом, але шукали власну "відео-виразність", 
що стала характерною рисою українського варіанту відео-арту.  

Перші українські митці даного жанру мистецтва – це переважно живописці, що експерименту-
ють з новим матеріалом – новітніми технологіями. Вони працюють з живописом, відео, інсталяцією, 
перформансом, скульптурою, фотографією, нерідко сполучаючи ці елементи. Та все ж таки серед 
першопрохідців українського відео-арту необхідно назвати дві постаті і одну групу художників. Львівсь-
кий "Фонд Мазоха" та київські художники Кирило Проценко та Олександр Гнилицький [19]. 

Олександр Гнилицький з Максимом Мамсіковим і Наталею Філоненко знімає відео "Криві дзер-
кала – живі картини" (1993) [19]. Купивши майже за безцінь дзеркала у колишнього наглядача кімнати 
сміху, Гнилицький зняв відео, в якому робиться спроба трансформувати реальність – зображення на-
гадувало психоделічний галюценоз: оголені тіла, голови, руки, ноги спліталися і розпадалися на авто-

Мистецтвознавство  Жарук О. І. 



Вісник НАКККіМ  4’2013 

 177

номні частини, викривлялися у неприродній спосіб. Відео наштовхує на думку, що Гнилицький, відчу-
вши смак мистецтва, що співпрацює з новітніми технологіями, намагається трансформувати зобра-
ження у спосіб, неначе його оброблено за допомогою комп’ютерних програм.  

Початок 90-х рр. ХХ століття став лише моментом зародження в історії українського відео-
арту. Його подальший розвиток було пов’язано з ІнфоМедіаБанком4, де художники могли навчатися, 
експериментувати з новітніми технологіями та їхніми художніми можливостями. Як результат – відбу-
лося нарощення художнього контексту навколо медіамистецтва в Україні кінця ХХ – початку ХХ ст.: 
з’являються фестивалі (Dreamcatcher, KIMAF), тематичні виставки ("Інтермедіа", "Перевірка реальнос-
ті"), які надавали митцям можливість представити свої роботи загалу [19].  

Враховуючи всі існуючі на сьогоднішній день варіанти презентаційних практик, відео-
артпроекти, створені на вітчизняних теренах, умовно поділяють, принаймні, на три види [5]: 

• мистецькі відео-артпроекти, що використовуються в сучасних художніх експозиціях; 
• дизайнерські відео-артпроекти рекламно-презентаційної та анонсної орієнтації; 
• дизайнерські відео-артпроекти, задіяні у культурі розважального простору як елементи ди-

зайну або як складова музичних виступів (так званий VJ-інг5). 
Так чи інакше, сучасний відео-артпроект будь-якого виду носить мультимедійний (multimedia) 

характер. Термін "мультимедіа" почали вживати після появи відео-арту [23], він активно використову-
вався аж до кінця сімдесятих років для опису екстравагантних на той час театралізованих шоу, в яких 
були задіяні різні види і форми подання інформації: слайди, кіно, відео, аудіо фрагменти, світлові 
ефекти і жива музику. 

Наприкінці 70-х – на початку 80-х років ХХ століття під "мультимедіа" почали розуміти також 
вистави, створені на основі статичних або динамічних зображеннях від декількох проекторів, що су-
проводжувалися звуком або живою музикою [11]. 

У сфері відео-арту термін "мультимедіа" був вперше використаний для опису Exploding Plastic 
Inevitable – шоу, що поєднало в собі живу рок-музику, кінострічки та експериментальні світлові ефекти. 
Протягом сорока років даний термін отримував різні значення. Наприкінці 1970-х років він позначав 
презентації, складені із зображень, одержуваних від декількох проекторів, синхронізованих зі звуковою 
доріжкою. У 90-х цей термін набув сучасного смислового значення і органічно прижився у сфері ди-
зайну [13, 34], зокрема у сфері відеодизайну, що передбачає використання декількох джерел аудіові-
зуальної інформації: ілюстрації, аудіо, відео, анімаційний ряд, схеми, таблиці тощо. 

З появою мультимедійного відеодизайну відео-арт стає підґрунтям вибору мистецьких засобів 
та технологій створення мультимедійних дизайн-продуктів, тобто мистецтво починає існувати не лише 
"заради мистецтва", а й заради цільової естетичності дизайн-продуктів, які почали створювати в рам-
ках проектної культури.  

Як відомо, сучасна проектна культура діяльності у сфері дизайну (зокрема, мультимедійному 
відеодизайні) остаточно сформувалась наприкінці ХХ століття [17]. Результатом формування подібної 
культури діяльності у прикладному мистецтві стало чітке усвідомлення дизайнерами того, якими якос-
тями повинен бути наділений будь-який дизайн-продукт, а саме: 

- корисність, функціональність; 
- безпечність та зручність; 
- наявність проектних знань (концептуальні ескізи, рисунки, схеми); 
- технологічність (наявність процедурних знань щодо виготовлення творчого продукту авто-

ром або іншим фахівцем на основі проектних знань); 
- цільова привабливість/естетичність (властивість приваблювати чи зацікавлювати, в першу 

чергу, цільову аудиторію). 
Отже, цільова естетичність творчого відео-продукту – одна з фундаментальних якостей цього 

продукту, яка відрізняє його від творчого продукту "вільного" митця (вільного від вимог та побажань 
замовника). З одного боку, дизайн-продукт створюється під впливом світогляду та суб’єктивної естети-
ки автора-дизайнера, з іншого – дизайн-продукт сприймається під впливом світогляду цільової ауди-
торії, тобто суб’єктивної естетики споживача. В будь-якому випадку, художні засоби та прийоми такого 
жанру образотворчого мистецтва як відео-арт стали найважливішим мисетцьким підґрунтям мульти-
медійних відеодизайнерських продуктів.  

Отже, в результаті історичного аналізу сфери відео-арту ХХ століття в межах даної роботи 
зроблено такі висновки: 

1. Сфера відео-арту ХХ століття вже на первинній стадії свого розвитку проявилась як компле-
ксне мистецьке явище і мала мультимедійний характер. 

2. Мультимедійний характер відео-арту треба розглядати в двох аспектах: в аспекті застосу-
вання різноманітних засобів і технологій створення відео-арту та в аспекті використання різних сере-
довищ (медіа) для візуалізації творчих відео-арту. 

3. Творчі середовища відео-арту варто розглядати як мистецьке підґрунтя творчих проектних 
середовищ мультимедійного відеодизайну, а також середовищ візуалізації творчих продуктів мульти-
медійного відеодизайну. 
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Примітки 
 
1 Від слова "перформанс" (англ. performance – спектакль) – квазітеатральне дійство, яке зазвичай не має 

голосового супроводу. В такому дійстві режисерська постановка і виконання здійснюється професійним художни-
ком самостійно або за допомогою акторів, колег [1, 129]. 

2 Відео-арт з’явився в США зі зльотом комерційного кінематографа і телебачення. В основі творчої кон-
цепції перших відео-арт робіт – протест проти засилля масової культури, що ґрунтується на критиці телебачення і 
оманливих образах кіноіндустрії (під егідою Голівуду), де телебачення нав’язує думку про те, що екран – це вікно 
у світ, яке відкриває нам реальність, а Голівуд створює пантеон героїчних і далеких від реальності образів, які 
повинні стати для глядачів прикладом для наслідування. Тому мистецтво, створене за допомогою відеотехніки та 
відеоматеріалів, по-новому ставить питання про реальність. Реальності не існує, існують лише форми її виражен-
ня [20]. 

3 Хепенінг (англ. happening – випадок, подія) – різновид арт-акції, що не має чіткого сценарію і відрізня-
ється масовою участю глядачів, моментами живої імпровізації, безпосередністю та ризиком [1, 217].  

4 Творча лабораторія в структурі Центру Сучасного мистецтва Сороса. 
5 VJ-інг (від video jockey – відеожокей) – новий напрям у мистецтві, що використовує телевізійні доробки, 

відео-арт та інші візуальні технології [1, 38]. 
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Жарук О. И. Видео-арт как предвестник мультимедийного видеодизайна 
Статья имеет историко-аналитический характер касательно исследования искусствоведческой основы 

мультимедийного видеодизайна, в частности исследования сферы искусства видео-арта: его появление, основ-
ные этапы развития и современные эстетические направления. Анализируется характер влияния данного жанра 
искусства на процесс становления и развития мультимедийного видеодизайна. Особое внимание уделяется раз-
витию видео-арта на отечественных просторах. 

Ключевые слова: видео-арт, мультимедиа, исторический анализ, мультимедийный видеодизайн. 
 
Zharuk O. Video art as a precursor of the multimedia video design 
This article is historico-analytical type concerning to the investigation of art basis for multimedia video design, 

particular research of the field of art – video art: it is origin, the main stages of development and modern aesthetic direction. In 
the work is analyzed the influence of video art on the process of formation and development of multimedia video design.  

The relevance of this theme is the need to in-depth study of the origins of modern art in design, including the 
study of philosophical and artistic background multimedia video design. In this case, video art is regarded as the one of 
origins of the art. 

Nam June Paik was one of the first artists who use the term "video art". Usually he is associated with the 
occurrence of this type of art. He was inspired by the composer John Cage and Fluxus founder George Maciunas. 
Fluxus is an international network of artists, composers and designers noted for blending different artistic media and 
disciplines in the 1960s. The artists tried to merge the art and life and achieve a more democratic approach to art.  

Pike was in a creative search for new artistic concepts and reconsidered the possibilities of the performance, 
electronic technologies and modern philosophy in the fine art. 

Nam June Paik used powerful magnets to create distortions of the television image and demonstrated the vulnerability of 
the video image to outside interference. By utilizing a magnetized ring, he interfered with the internal electronic circuitry of the 
device, and in turn, generated unique swirling vortexes. Pike called this invention "Demahnetayzer". 

Nam June Paik built a computer that could mix images, and he used Chromakey techniques (colour separation 
overlay) to superimpose parts of one image over another creating bizarre montages. Chromakey works by selecting a 
colour from the first image, usually blue, that is then replaced by an image from another source. 

The new waves of video artists, who were inspired of Nam June Paik, were proposed new format of traditional 
art – the video art. 

Seeing this methodology as essential for transfiguring social reality Nam June Paik, Wolf Vostell, and others 
developed programs centered on the electronic alteration of the standard television signal and or the physical 
manipulation of the TV set. 

Wolf Vostell was another pioneer of video art. He began to interfere with the television set itself. Vostell's 
strategical approach incorporated the decollage technique. Vostell noticed the word "Decollage" in the cover of the 
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newspaper, where was posted an article about the crash, and used it to explain the concept of his works. He used 
fragments of reality such as torn posters and photographs to show the destructive aspect of life. Vostell looked at reality 
through the prism of the political press, magazine pictures and television, and projected it onto large screens. 

Since the 1970s, artists paid particular attention to optical devices and illuminators as integral imaging elements. 
The early works of American video artist Mary Lucier "Dawn Burn" (1975) and "Bird’s Eye" (1978) demonstrated 
experiments with optical camera features. 

A famous American artist Bill Viola, skillfully showed in the video installation "Decay Time" (1974), how the 
video image had formed with the help of lighting.  

Video art artists of 80s are embodied in their works different kinds of music. For example, French video artist 
Robert Cahen experimented with electro-acoustic, noise and synthesized music. 

So at the initial stage of development video art is manifested as a complex phenomenon with different stylistic 
directions.  

Today there are three aesthetic areas of the modern video art: documentary, audio-visual and conceptual. 
We should also highlight to the development of video art in our country. 
In the early 90's of the 20th century post-Soviet community begins to discover the new genre of art – the video 

art. The early period of Ukrainian video art is called "Games with a camera". According Ukrainian art critic and curator 
Oleksandr Soloviov, this title is very accurate, because Ukrainian artists have know about video art for a long time, but 
did not have the basics of working with a camera as an artistic tool, and they were looking for their own "video 
expressiveness". 

The first Ukrainian artists of this genre of art were artists who are experimenting with the latest technologies. 
They were working with painting, video, installation, performance, sculpture, photography, and often were combined 
these elements. 

Anyway, modern video art works of any kind have multimedia character. 
Multimedia as the term originates in events called the Exploding Plastic Inevitable, where were showed films 

combined with live performances that were illuminated with flashing, colored lights to create a multisensory atmosphere. 
With the advent of multimedia video design, video art becomes the basis in the way of creating designer’s 

multimedia projects. The art tools and techniques of video art have become an essential art foundation for designer’s 
multimedia projects. 

Key words: Video Art, multimedia, historical analyses, multimedia video design. 
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КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"  
У РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 
У статті розглянуто історію створення та розвитку Національного природного парку "Го-

лосіївський". Проаналізовано природні умови, визначено стимулюючі та лімітуючі чинники рекреа-
ційного природокористування; оцінено естетичну привабливість, рекреаційну стійкість та 
ємність природно-територіальних комплексів парку. Проведено типізацію складних урочищ за по-
казниками придатності до різних видів рекреаційного потенціалу. Особливу увагу звернено на ви-
значення позитивних та негативних моментів у діяльності парку в роки незалежності України як 
цілісного соціально-культурного інституту. 

Ключові слова: культурно-дозвіллєвий простір, соціально-культурний інститут, паркове 
мистецтво, природно-заповідна територія.  

 
Сучасний розвиток України передбачає формування цілісного культурно-дозвіллєвого просто-

ру, наповнення його якісним і різноманітним національним рекреаційно-архітектурним та мистецьким 
продуктом, збереження й актуалізацію національної паркової спадщини, перетворення її на реальний 
чинник соціокультурного розвитку. 

Занепад паркового господарства в Україні протягом останніх десяти років, недостатність фі-
нансування даної сфери, недосконалість структури й механізмів управління створюють проблеми не 
тільки в наданні послуг населенню у сфері культури і відпочинку, а й у відродженні і розвитку парково-
го мистецтва, мистецького аматорства, забезпеченні інтенсивного розвитку національних парків.  

В Україні відзначена тенденція до поглиблення розриву між тими послугами, які парки пропо-
нують, та культурними потребами населення. Помітна слабка адаптованість діяльності культурно-
дозвіллєвих парків до потреб суспільства, що негативно позначається на формуванні та розвитку 
об’єктів паркового мистецтва. 

Національний природний парк "Голосіївський" (далі – НПП "Голосіївський") є одним з небага-
тьох національних парків у світі, розміщених в центрі великих міських агломерацій, адже сам парк по-
вністю знаходиться в межах мегаполісу – у Києві. Тому абсолютно не дивно, що створення цього 
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неординарного заповідного об’єкта мало багато перешкод та зайняло чимало часу. Втім, і на сього-
днішній день діяльність парку супроводжується багатьма проблемами різного характеру. Зважаючи на 
це, існує гостра необхідність вивести на новий рівень питання збереження парку культури та відпочин-
ку НПП "Голосіївський та визначити шляхи подальшого розвитку паркового комплексу відповідно до 
потреб суспільства. 

Актуальні проблеми управління сферою культури та відпочинку, зокрема пошук нових підходів 
і принципів управління об’єктом паркового господарства НПП "Голосіївський", розглядалися такими 
науковцями, як Р. Я. Арап, О. В. Волохова, А.О. Даниляк, Б. В. Дробот, М. Л. Клєстов, О. Т. Крижанов-
ська, В. А. Онищенко, О. І. Прядко, Т. В. Радченко, Л. В. Шаповалов та інші.  

Метою даного повідомлення є вивчення передумов створення Національного природного пар-
ку "Голосіївський", визначення кола проблем у сучасній площині функціонування парку як соціально-
культурного інституту. 

Історія зародження НПП "Голосіївський" сягає ще періоду радянських часів, а саме кінця 80-х 
років ХХ століття. Спочатку планувалося, що НПП поширюватиметься не лише на Київ, а й на Київську 
область, матиме площу 65 000 гектарів і простягнеться на південь до с. Витачів. У більш далекій перс-
пективі до нього мали увійти Трахтемирівський півострів і Канівський природний заповідник. На той 
час планували створення й інших потужних природно-заповідних територій національного значення, 
які мали скласти вздовж Дніпра заповідну мережу "Намисто Дніпрове".  

Вже за часів незалежності України, у 1993 році, було подано офіційне клопотання щодо необхідно-
сті створення НПП "Голосіївський". Свою згоду на входження в нього дали користувачі та власники проек-
тованих до НПП "Голосіївський" ділянок. Але слід зазначити, що міська влада не надто охоче прагнула 
створити парк, адже, будучи заповідною територією загальнодержавного значення, національний парк 
підпорядковувався б не місту, а Міністерству охорони навколишнього природного середовища (в той час – 
Мінекології). Тоді в якості компромісного варіанту було створено Регіональний ландшафтний парк (РЛП) 
"Голосіївський", що функціонально був аналогом національного парку, але об’єктом місцевого значення і 
підпорядковувався місцевій раді. Площа РЛП "Голосіївський" на той час склала 11 000 гектарів [1]. Терито-
рія парку поглинула всі проектовані до національного парку землі, що знаходяться в адміністративних ме-
жах Києва. Але РЛП "Голосіївський" все ж таки не зміг замінити національного парку.  

У 1999 році Київська міська рада виступила ініціатором прийняття рішення про реорганізацію 
парку. З РЛП "Голосіївський" зробили "1 чергу РЛП "Голосіїв". Це означало не лише зміну назви, а й 
те, що з 11 тис. га парку лишили тільки 5 600 га. Тобто був цілісний Регіональний ландшафтний парк, 
а потім частину його територій оголосили такими, що ввійдуть в нього, але пізніше. Таких небачених 
прецедентів українська заповідна справа не мала ніколи і не має досі. Так, Голосіїв втратив унікальні 
урочища "Конча-Заспа", острів Галерний, сотні гектарів лісів та інші землі. Питання про "другу чергу" 
Регіонального ландшафтного парку після того вже ніхто не порушував. Більше того, на виведених з 
Регіонального ландшафтного парку землях почались активні землевідведення і забудови. 

9 березня 2006 року Київською міською радою було прийнято рішення про погодження ство-
рення на землях м. Києва саме Національного природного парку "Голосіївський" (НПП "Голосіївсь-
кий"). Рішення про погодження поширилось лише частково на територію існуючого на той момент 
Регіонального ландшафтного парку. І це все при тому, що у 1994 році рішенням Київради № 14 під 
створення Національного природного парку зарезервовано всі землі на площі 11 тис. га.  

І тільки у 2007 році Указом Президента України №794/2007 від 27 серпня 2007 року був нареш-
ті створений НПП "Голосіївський" [2].  

Функціонування НПП "Голосіївський" здійснюється відповідно до нормативно-правового доку-
менту – Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду України, затвердженого Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України від 22 липня 2009 року за № 330 [3]. 

Основною метою діяльності Голосіївського парку є організація вільного часу, активного відпо-
чинку, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, створення умов для відновлен-
ня фізичних, духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля. А головним напрямом дозвіллєвої 
роботи адміністрація парку вважає пропаганду відродження українських фольклорних свят, народних 
масових гулянь. Дирекція парку приділяє велику увагу роботі серед підлітків та молоді. Також керівни-
цтво розвиває спортивно-туристичний рух.  

Протягом багатьох років Голосіївський парк співпрацює з Голосіївською районною в м. Києві 
державною адміністрацією, яка багато робить для того, щоб парк був завжди найкращим місцем від-
починку киян та гостей столиці. 

Візитною карткою Голосіївського парку є проведення найкращих великих районних свят: від-
криття центральної районної ялинки, "Голосіївська масляна", "Проводи зими", День Перемоги, День 
Києва, День Незалежності і багато інших заходів, під час яких проходять народно-масові гуляння, про-
понуються розважальні програми для дітей та дорослих, ігри, забави, виступи творчих колективів ра-
йону і міста, святкова торгівля.  

Відкриття центральної районної ялинки не обходиться без привітань почесних гостей свята "З 
Новим роком! З Новим щастям!", театралізованих вистав, традиційного феєрверку.  
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Відомо, що в Україні Масляна (11-17 березня) не мала такого широкого розмаху, як, напри-
клад, у центрально-російських областях. Але протягом останніх років колоритне та веселе свято про-
водів зими й зустрічі весни – "Масляної" та "Колодія" – не обходиться без насичених розважальних 
програм на території Голосіївського парку. Мешканці та гості Голосіївського району весело та смачно 
проводжають зиму. Всі присутні можуть долучитися до святкової торгівлі, катання на атракціонах, 
скуштувати безліч смачних млинців, глінтвейну та інших страв. 

Щороку 1 червня до Дня захисту дитини реалізовується спеціальний соціальний проект "День 
захисту дитини", під час якого організовуються безкоштовні дитячі батути, караоке. Спільно з район-
ним будинком дитячої творчості в парку проводиться дитяче свято "Сонячні дзвони", присвячене Дню 
захисту дітей, коли відбуваються виступи дитячих творчих колективів району, різноманітні ігрові про-
грами для дітей, дискотека, виставки робіт дитячо-юнацьких клубів району, конкурс малюнку на асфа-
льті, безкоштовне катання дітей-учасників свята на атракціонах. 

 Також проводяться молодіжні акції, такі як "Здоровий спосіб життя", в рамках яких проходять 
виступи різних музичних груп, конкурси, розповіді людей, які подолали алкогольну і наркотичну залеж-
ності, надається інформація про реабілітаційні центри. 

24 серпня в Голосіївському парку проходять масові святкові заходи до Дня Незалежності Укра-
їни спільно з відділом культури і управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської РДА. Се-
ред культурно-розважальних заходів слід відмітити: 

- культурно-мистецька програма "Молодь. Україна. Незалежність", що включає в себе змаган-
ня з маунтейнбайку ВМХ, з дартсу, з настільного тенісу, з городкового спорту, з шахів, розважальне 
шоу "Небо в кульках", показові виступи кінологів і "Ліги каскадерів";  

- загально-районна святкова культурно-мистецька програма "Україно, рідний мій краю, тебе в 
піснях на віки прославляю" за участю кращих творчих професійних та аматорських колективів столиці 
"Зорепад над Голосієво";  

- концертні програми "Зорепад над Голосієво" за участю майстрів мистецтв та зірок української сцени. 
До свята 1 вересня спільно з Дитячим театром великих ляльок неодноразово проводилися те-

матичні ігрові програми з улюбленими героями казок і мультфільмів: Мікі Маус, Віні-Пух, П’ятачок, Сі-
рий Вовк, Том і Джері. Ведучими програми були Червоний Капелюшок і Буратіно. 

Традиційно День району (29 вересня) святкується у Голосіївському парку. Гостям пропонують-
ся заходи такого характеру: 

- спортивне свято "Шляхами спорту до перемог": змагання з пейнтболу, зі спортивної гри 
"Юка", з городкового спорту, з настільного тенісу, з шахів; 

- презентація виставок: "Промисловість Голосієва"; "Торгівля Голосієва"; "Художній вернісаж"; 
виставка спортивних та ретроавтомобілів; "Освіта Голосієва": конкурс малюнку "Я з Голосієва"; кон-
курс квітів та врожаю; "Культура Голосієва": конкурс паперової пластики "Голосієво – країна дитячих 
мрій", конкурс на кращий оберіг "Голосіївська перлинка – сонячна краплинка", конкурс вітражів "Розкві-
тає квітка Голосієва на сонці! І всміхаються пелюстки вітражі-віконця"; 

- велогонка та автопробіг ретроавтомобілів "Вперед, рідний район!" за маршрутом: Голосіїв-
ський парк – АС "Південна" – Голосіївський парк; 

- фестиваль бального танцю "Чарівність"; 
- показові виступи з видів спорту: капуера, спортивна гімнастика; 
- дитяча концертна програма районного фестивалю "Голосієво – перлина Києва" за участю 

кращих дитячих творчих колективів району; 
- вітання керівництва району; 
- підведення підсумків та нагородження переможців змагань і конкурсів; 
- святкова культурно-мистецька програма "Зорепад над Голосієво" за участю майстрів мис-

тецтв, зірок української сцени, естрадних виконавців. 
Також мальовнича територія парку часто використовується для зйомок кінофільмів, серіалів і 

рекламних роликів за участю знаменитих режисерів і акторів. 
Великим попитом користується дитяче містечко ДАІ. Його територія дозволяє розташувати 

прокат картингів. 
Ще одним із видів діяльності парку є атракціонне господарство. На даний час працюють такі 

атракціони, як: "Колесо огляду", "Ромашка", "Лопінги", дитяче колесо огляду "Сонечко", дитяча ланцю-
гова карусель, гойдалки "Човники", "Веселі гірки".  

Неодноразово надавалася благодійна допомога Центру соціально-психологічної реабілітації у 
вигляді безкоштовного катання на атракціонах групі дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського 
піклування. І хоча атракціонній техніці вже біля двадцяти років, дякуючи технічному персоналу парка 
вона функціонує, є доглянутою, безпечною і полюбляємою відвідувачами.  

В Голосіївському парку проходили етапи Чемпіонату світу зі спортивного орієнтування і трейл-
орієнтування. Трейл-орієнтування – унікальний вид орієнтування, коли інваліди-опорники мають мож-
ливість на рівних змагатися зі здоровими спортсменами. 

Також на території парку проводилися акції з прибирання території за участю відомих особис-
тостей українського шоу-бізнесу, таких як: Маргарита Січкар, Єгор Бенкендорф, Олександр Педан, 
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група "Авіатор", Каріна Плай, Омар Арфуш та ін. Ці події висвітлювались на телеканалах М1, "Тоніс", 
газеті "Сегодня" та інших ЗМІ. 

Щодо естетичного забарвлення, то слід відмітити, що у НПП "Голосіївський", а саме на ниж-
ньому каскаді Оріхуватських ставків відкрили перший плавучий фонтан. Система, яка обслуговує фон-
тан, має 63 форсунки і 53 світлодіодні лампи. Фонтан може працювати в чотирьох різних режимах, 
таких як: "Конус", "Гейзер", "Ялинка", "Дзига" [4]. 

На сьогоднішній день керівництво НПП "Голосіївський" приділяє особливу увагу розвитку діяльнос-
ті, спрямованої на створення умов для відпочинку, духовного та фізичного відновлення населення. Від 
імені парку Голосіївський" проводиться освітньо-виховна робота серед населення, також парк є центром 
організації екологічної освіти. При здійсненні своєї прямої діяльності за призначенням особливо врахову-
ється вразливість природних комплексів та окремих його компонентів, особливо рідкісних та зникаючих 
видів рослин, тварин, рослинних угруповань та типів природних середовищ, що занесені відповідно до Че-
рвоної книги України, Зеленої книги України, Додатків І і ІІ та Резолюцій 4(1996) і 6(1998) Постійного коміте-
ту Бернської конвенції, Додатку І Боннської конвенції, Додатків І та ІІ Вашингтонської конвенції (СІТЕС), 
Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому ма-
сштабі. Беручи до уваги цінність рослинного та тваринного світу своєї території, НПП "Голосіївський" спри-
яє розвитку природоохоронного та екологічного руху, культурного виховання шкільної та студентської 
молоді, розробляє рекомендації щодо формування відповідної етики й естетики [8].  

Налагоджується співпраця з громадськими організаціями з метою більш активного залучення 
загалу до вирішення природоохоронних проблем парку і м. Києва в цілому. Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді при Міністерстві освіти і науки України та НПП "Голосіївський" 
об’єднуються зусилля щодо спрямування наявного потенціалу на активізацію науково-культурологічної 
свідомості населення. Також на території НПП "Голосіївський" періодично проводяться різнопланові екску-
рсії, конкурси: Всеукраїнський конкурс школярів та учнівської молоді "Вчимося заповідувати", "Мій рідний 
край", "Біощит". В парку організовано візит-центр, на базі якого запроваджено навчально-виховну роботу з 
підвищення кваліфікації працівників заповідників та національних парків України. Позитивним для іміджу 
парку є і той факт, що співробітники парку приймали участь у понад десяти науково-практичних семінарах 
та конференціях, серед яких участь у міжнародному семінарі "Освіта та наука для сталого розвитку. Спів-
праця у Балтійському регіоні", що відбувся у Санкт-Петербурзі на базі Державного університету архітекту-
ри та містобудування. Семінар мав на меті встановлення зв’язків між освітніми установами та 
організаціями країн СНД, зокрема з Росії, України, Білорусії, Польщі, Швеції, Литви, Латвії та Естонії [5, 71].  

Позитивним є також і те, що НПП "Голосіївський" намагається співпрацювати з відповідними 
відділами регіональних і місцевих органів влади щодо створення умов для розвитку рекреації на тери-
торії парку. Слід зазначити, що місцеві органи влади особливо зацікавлені в розвитку рекреації, бо 
розвинена рекреаційна інфраструктура в умовах безробіття і низького рівня грошових доходів насе-
лення допоможе створити нові, добре оплачувані робочі місця. НПП "Голосіївський" погоджує страте-
гію розвитку у сфері рекреаційної діяльності і туризму з планами регіональних органів влади. Все це 
дозволяє залучити хоч якісь додаткові фінансові ресурси в інфраструктуру парку і налагодити більш 
тісні контакти з регіональними органами влади, суб‘єктами підприємницької діяльності. 

Незважаючи на різні позитивні моменти, є й такі, які гальмують повноцінне функціонування 
природничого парку. Негативним аспектом є те, що НПП "Голосіївський" жодним чином не функціонує 
власне як національний природний парк. На території парку немає жодного природоохоронного знаку 
чи інформаційного аншлагу з картами та схемами пересування відвідувачів по його території; межі 
парку жодним чином не промарковані і нічим не відрізняють від решти території міста. Немає охорони, 
яка патрулювала б парк. В НПП "Голосіївський" досі продовжується рубка лісу, про що природоохо-
ронні організації неодноразово повідомляли контролюючі органи [7]. 

Нерідко саме заради тимчасової зручності у проведенні будівельно-монтажних робіт київські 
проектувальники і будівельники дають добро на вирубування рідкісних насаджень. Завдає шкоди Го-
лосієву й Аграрний університет. Та найголовніше: незважаючи на постанову виконкому Київради про 
припинення забудови Голосіївського лісу, різні комерційні структури ставлять тут численні споруди. 
Зокрема, громадськість міста занепокоєна можливим будуванням котеджів у північній частині цієї за-
повідної зони. Адже саме цим клином мігрує багато видів тварин, причому їхні міграційні шляхи виник-
ли тут ще задовго до появи людини. Все це призведе до перетину шляху міграції лісових тварин, до 
фрагментації Голосіївської екосистеми, навіть до вимирання багатьох диких видів. 

Некомфортно почувається і ботанічний заказник "Лісники", який має стати заповідним ядром 
майбутнього національного природного Голосіївського парку. З півночі до центру заказника вузькою 
смугою врізається понад 150 га земель, що не входять до його складу. Значна частина їх здана в оре-
нду під городи мешканцям навколишніх сіл (Конча-Заспи, Чапаївка, хутір Вільний). У "Лісниках" уже 
зникли деякі рідкісні види рослин та комах. Саме тому існування заповідника – екосистеми з 400 ви-
дами рослин і 150 видами тварин – перебуває під загрозою. 

Підсумовуючи, значимо, що Голосіївський пак – неоціненне багатство міста, його оздоровчо-
курортна зона. НПП "Голосіївський" стає необхідним природним осередком, створює сприятливий мік-
роклімат для повноцінного функціонування його як культурно-рекреаційного центру. Використання 
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природного середовища в організації дозвілля населення – це одна з характерних особливостей парку 
як культурного закладу. Саме за парком завжди залишається можливість забезпечити ті форми відпо-
чинку, які потребують психологічного відриву від міського оточення. 

Але, на жаль, через незважену природоохоронну політику з боку держави сьогодні ця природ-
на екосистема виснажується, навіть перебуває під загрозою зникнення. Суспільство може втрати парк 
"Голосіївський" як сучасний потужний культурно-дозвіллєвий осередок. 

Варто сподіватися, що співпраця з Голосіївською РДА буде продовжуватися і улюблений парк 
киян, мешканців Голосіївського району, гостей міста завдяки районній і місцевій владі стане ще кра-
щим – з новими сучасними атракціонами, комфортними майданчиками та естрадами, павільйонами, 
які будуть в свята і в будні дарувати людям радість, задоволення і насолоду. 
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Зеленюк А. А. Культурно-досуговая деятельность Национального природного парка "Голосеевс-

кий" в годы независимости Украины 
В статье рассмотрена история создания и развития Национального природного парка "Голосеевский". 

Проанализированы природные условия и определены стимулирующие и лимитирующие факторы рекреационно-
го природопользования Национального природного парка. Оценено эстетическую привлекательность, рекреаци-
онную устойчивость и емкость природно-территориальных комплексов парка. Проведена типизация сложных 
урочищ по показателям пригодности к различным видам рекреационного потенциала. Акцентировано внимание 
на определении положительных и отрицательных моментах деятельности парка в годы независимости Украины 
как целостного социально-культурного института. 

Ключевые слова: культурно-досуговое пространство, социально-культурный институт, парковое искусст-
во, природно-заповедная территория.  
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Zelenyuk A. Cultural activities recreational National Park "Goloseevsky" during independence of 
Ukraine 

The article discusses the history of the origin and the creation of the National natural Park "Goloseevsky". 
Analyzed natural conditions and defined stimulating and limiting factors recreation nature management of the National 
natural Park. Estimated aesthetic appeal, recreation, stability and capacity of the natural territorial complexes of the Park. 
Valaam complex tracts on indicators suitability for various types of recreational potential. 

We want to pay a special attention to definition of the positive and negative aspects of the Park activity in the 
years of independence of Ukraine as an integral socio-cultural Institute. The modern development of Ukraine envisages 
formation integral cultural – leisure ample, the filling of it qualitative and various national recreation – By architectural and 
artistic product, Preservation and the actualization of national park′s bequest. The conversion of her on the real factor of 
the social-cultural development of Ukrainian society. 

The article provides a detailed analysis of the current state Park industry in Ukraine, determined and analyzed the main 
directions of development. Do not remain without attention to those problems which impede or make difficult the development of 
green industry in Ukraine. Consider systematized types parks, their social role, which is revealed through the box functionality. 
Consider decline gardening economy in Ukraine during the last ten years, the lack of funding, the imperfection of structure and the 
management mechanisms create problems not only in providing public services in the field of culture and rest, but also in the 
revival and development of architecture, artistic Amateur, ensuring intensive development of national parks. Determined 
awareness of the important and significant role in the parks, they play in the socio-cultural sphere as one of the largest democratic 
institutions. Examine whether organically linked parks with General processes of social and cultural life of modern society. 

The decay of park ′s the economy of Ukraine in the course last ten years, the lack of the funding of given domain, 
unthoroudh structures of and mechanisms Managements create problems not only in the rendering of services to population 
in domain cultures and Recreation, however and in renaissance and the development of park′s art, artistic am ateur, The 
provision of the intensive development of national parks. IN UKRAINE marked tendency to deepening breach between that 
services. What parks request and by the cultural needs of population. Weak adaptation the activity cultural of- Institute parks 
to the needs of society. What in the negative is marked on formation on the development of the objects of park′s art. 

National natural park "Goloseevsky" (further – NPP " Goloseevsky ") Is one of few national parks in the world, 
Situated in center of large municipal city, Because alone park entirely is within supercity, in m. Kyiv. Therefore absolutely 
no wonder that creation of thiseccentric protected object had many obstacles and occupiedquite a bit time. However, and 
on present day activity Park the many by problems of different character is accompanied. Deferring to it, exists sharp 
Necessity to bring on new level the question of preservation the park of culture and recreation NPP "Goloseevsky", and 
the definition of the ways of subsequent development park ′s complex in Accordance to the needs of society. 

The purpose of this message is the study of the prerequisites for the creation of the National natural Park 
"Goloseevsky", and also determine the range of problems in modern plane of the Park as a socio-cultural institution is 
already independent Ukraine. The history of origin of SPE "Goloseevsky" dates back to the Soviet times, namely from 
the end of 80-ies. The main purpose of the application activity is the organization of free time, recreation, satisfaction of 
cultural demands of different groups of population, creation of conditions for the recovery of physical and spiritual forces, 
people communicate in the sphere of leisure. As the main direction of leisure of the administration of the Park considers 
propaganda of revival of Ukrainian folk celebrations, mass folk festivals or the Administration pays great attention to work 
among teenagers and youth. Also, the management takes direction in the development of sports and tourism. Or are 
establishing cooperation with public organizations with the purpose of more active involvement of the public in solving 
environmental problems of the Park and M. Kyiv in General. 

Key words: cultural and leisure space, socio-cultural institution, architecture, natural reserved territory. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗИКИ  
В СУЧАСНОМУ ДРАМАТИЧНОМУ ТЕАТРІ 

 
У центрі уваги статті – складна і на сьогодні ще мало вивчена проблема специфіки функціо-

нування музики в сучасному драматичному театрі. Автор розглядає музичний компонент сучасних 
драматичних вистав Києва ("Сатисфакції" та "Московіади" у постановці Київського Академічного 
Молодого театру). Музичний ряд постановок розглядається з точки зору виявлення його драмату-
ргічних функцій та у взаємозв’язку із загальною драматургією та зоровим рядом.  

Ключові слова: драматичний театр, вистава, зоровий ряд, музичний компонент вистави.  
 
Музика завжди посідала чільне місце в українському драматичному театрі. Вона ставала орга-

нічним компонентом багатьох вистав видатних діячів національного театру. Її активно залучали митці 
XIX століття, корифеї українського театру – М. Кропивницький, М. Старицький та ін. Питання участі 
музики у виставі, її активності та дієвості у мистецтві драми хвилювали і видатного режисера-
реформатора початку XX століття – Леся Курбаса.  

У центрі уваги статті – складна і на сьогодні ще мало вивчена проблема специфіки функціонування 
музики в сучасному драматичному театрі. Її значення у виставі виходить далеко за рамки службово-
прикладної функції. Музика актуалізує приховані смисли, подаючи більш рельєфно ідейний задум режисера. 

                                                 
© Мацепура О. О., 2013  
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У театральній ситуації сьогодення музика й надалі є важливим компонентом у загальній дра-
матургії вистави. На сценах сучасних театрів Києва музичний компонент продовжує виконувати дра-
матургічно дієву функцію. Цей процес призвів до широкого й вільного синтезу музики і драми в театрі.  

Так, за результатами моніторингу використання музики у спектаклях чотирьох театрів Києва за сезон 
2010-2011рр.1 було з’ясовано такі факти. Зі 145 вистав, які йдуть на сценах взятих до уваги театрів, 46 – це 
оригінальна музика, де лідирує театр ім. І. Франка (22), театр ім. Лесі Українки та Молодий театр – 12. У 90 
столичних виставах режисери звертаються до методу компіляції: першість займає театр на Лівому березі 
Дніпра (серед 35 репертуарних вистав – всі з музикою на підбір і в поодиноких випадках використовується 
змішаний тип – компіляція та авторська музика). Інші ж театри мають в своєму арсеналі теж достатню кіль-
кість вистав з музикою на підбір. Театр ім. І. Франка – 20, Молодий театр – 18, російська драма – 17.  

Отже, у зв’язку з багатими технічними можливостями засоби музичного вирішення вистав на 
сьогоднішній день – найрізноманітніші. З одного боку, значно підвищилася тенденція до компіляції, 
підбору чужих музичних текстів та їх аранжування. Таке явище пояснюється двома причинами: твор-
чою (широким вибором різнохарактерного музичного матеріалу, його записом і відтворенням сучас-
ною апаратурою) та "технічною", матеріальною (неможливістю багатьох театрів через недостатнє 
фінансування запрошувати композиторів для створення авторської музики). 

З іншого боку, режисери підтримують і розвивають давню традицію запрошення професійних 
композиторів для створення оригінальної музики до спектаклів. Так, серед авторів музики до сучасних 
театральних вистав С. Бідусенко, А. Влад, М. Глуз, М. Денисенко, А. Загайкевич, В. Зілваріс, В. Киляр, 
О. Костін, І. Небесний, І. Поклад, С. Слонімський, Р. Суржа, М. Чембержі, І. Ченцов, Ю. Шевченко, О. Шимко, 
І. Щербаков, Б. Янівський.  

Як бачимо, музично-театральне життя Київщини невпинно рухається вперед. Для сучасного 
українського театру характерною рисою є посилення уваги постановників до музичного компоненту. Про 
це свідчить той факт, що майже всі режисери драматичних театрів столиці залучають до своїх вистав 
музику. Обрання ж того чи іншого методу музичного рішення спектаклю залежатиме від режисерського 
задуму та матеріальних можливостей, а саме бюджету, який виділяє держава на конкретну виставу.  

Проте в науці відбувається парадоксальна ситуація. До сьогоднішнього часу тема "драматичний 
театр і музика", питання про місце музики в художньому цілому постановки недостатньо досліджені в 
українському музикознавстві. Питання вироблення методики аналізу музики драматичної вистави майже 
постійно залишалося поза увагою науковців. У музикознавчій та театрознавчій літературі на сьогодніш-
нішній день йде пошук методологічних засад аналізу музичного компоненту драматичної вистави. Авто-
ри праць, хоча й відмічають нову синтетичну природу театральної музики, однак підходять до її аналізу з 
традиційним інструментарієм музикознавства, тобто аналізують її як самостійний музичний твір. Однак 
музика у виставі є невід’ємною частиною сценічної дії, тому вилучати її зі спектаклю й аналізувати поза 
театральним контекстом недоцільно. Аналіз театральної музики потребує комплексного підходу, аналі-
зу, здійсненого у тісному зв’язку з загальною драматургією та зі всіма іншим компонентами вистави.  

Актульність проблематики даної статті зумовлена відсутністю у сучасному українському музи-
кознавстві методологічних засад аналізу театральної музики, які б не порушували специфіку її синте-
тичного сенсу.  

Матеріалом дослідження стали дві вистави режисера С. Мойсеєва – народного артиста Украї-
ни, художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Це приклади різних прийомів му-
зичного рішення спектаклю.  

"Сатисфакція" (2010) за п’єсою В. Шекспіра "Венеціанський купець" як приклад спеціально на-
писаної музики та "Московіада" (2006) Ю. Андруховича як зразок компілятивного прийому музичної 
концепції вистави.  

Обрання для аналізу саме цих яскравих вистав зумовлено надзвичайною актуальністю у наш 
час порушених в режисерських концепціях спектаклів таких одвічних питань, як: дилеми добра і зла, 
проблеми сенсу буття, моралі, правосуддя, а також місця творчої особистості на зламі епох.  

Зацікавленість виставами публіки все зростає і у зв’язку з вдало підібраною творчою коман-
дою. Режисери запросили на головні ролі цих вистав зоряний склад акторів (це Богдан та Остап Ступ-
ки, Богдан Бенюк, Олексій Вертинський, Станіслав Боклан та інші).  

Автором оригінальної музики обох вистав є широковідомий в Україні театральний композитор, 
заслужений діяч мистецтв України, багаторазовий лауреат премії "Київська пектораль" за кращу музи-
чну концепцію вистави Юрій Шевченко. Композитор тонко відчуває специфіку сцени та особливості 
драматургії вистав. Його музика допомагає режисерові, акторові, глядачеві осягнути матеріал і масш-
табно представити його на сцені.  

Ю. Шевченко співпрацює з Молодим театром та його художнім керівником С. Мойсеєвим вже 
близько двадцяти років. Їх спільними роботами, окрім вищезазначених, є такі постановки, як: "Дон Жуан" 
(Ж.-Б. Мольер, 1997), "Гамлет" (В. Шекспір, 1998), "Хоровод любові" (А. Шніцлер, 2000), "Лев і Левиця" 
(І. Коваль, 2003). За роки плідного співробітництва між цими двома митцями сформувалися професійна і 
людська довіра та розуміння, які дуже важливі для досягнення успішного спільного результату.  

Вистава "Московіада" вперше була поставлена С. Мойсеєвим 17 лютого 2006 року2. На головні ролі 
режисер запросив н. а. Остапа Ступку (Отто фон ф.), Олексія Вертинського (Олелько ІІ / Блазень) та ін.3  
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Авантюрно-пригодницький сюжет, постмодерна стилістика (поєднання різних за стилем текстів, 
жанрові та стильові містифікації, колажування, перетини реального та уявного та ін.), а також завжди акту-
альна проблематика – складне існування творчої особистості на зламі епох, все це і спонукало режисера 
до інсценізації однойменного роману сучасного письменника -постмодерніста Ю. Андруховича. Задача ж 
С. Мойсеєва, полягала у дотриманні авторської стилістики письменника, у донесенні та подачі головних 
ідей, закладених в творі в типовому для постмодерністів іронічному ключі.  

Музичний ряд "Московіади", разом із всіма іншими компонентами вистави працює на втілення 
режисерського надзавдання вистави. За допомогою музики посилюється відчуття постмодерніської 
стилістики першоджерела інсценівки (роману Ю. Андруховича) – а саме показ іронічного погляду ав-
тора на добу перебудови.  

Перед композитором Ю. Шевченко постала дуже складна задача: яким чином показати атмосферу 
Москви як "столиці мертвої Імперії" (Ю. Андрухович) у складний соціальний час її розпаду в іронічному 
ключі, через стьоб? Довго вагаючись, композитор прийшов до висновку, що "написати оригінальну музику, 
показати своє творче "я" в даній стилістиці мені здалося недоречним. Тому мене осяяла ідея взяти хітові, 
азбучні номери з російської музичної літератури4. Тобто єдиним вірним музичним втіленням режисерсько-
го задуму для композитора був метод компіляції.  

Музичний ряд вистави "Московіада" має п`ятнадцять зовсім різних за жанрами та стилями 
фрагментів: 1) відомі теми з російської класики (М. Глінки – марш Чорномора та Г.П. увертюри "Рус-
лана і Людмили"; теми М. Римського-Корсакова (тема Шахріара та Шехеразади з симфонічної картини 
"Шехеразада"; п’єса "Гном" із "Картинок з виставки", уривок з "Ночі на лисій горі" М. Мусоргського") та 
ін.; 2) пародіювання знаків – символів Радянського Союзу (пісня "Москва-майская" Д. Покрасса); 
3) сфера рок-музики, представлена композицією Майка Олдфілда "No Dream";4 українська народна 
автентична колядка "Ой як вже було із прожди віка").  

Виходячи з логіки співвідношення музики із вербальним і зоровим рядами, а також поставле-
них режисером завдань, ці музичні фрагменти можна розподілити на три групи.  

До першої групи належать теми, які виступають одним із головних виразників режисерської 
концепції вистави, що спрямована на дотримання неповторної авторської стилістики роману (іронія, 
буфонада, пародія, гра з глядачем). До неї входять лейтмотиви радянської влади та теми-
характеристики міста Москви як столиці імперії.  

Лейтмотиви радянської влади представлені такими темами: марш Чорномора з опери М. Глінки 
"Руслан і Людмила"; тема Шахріара з симфонічної картини "Шехеразада" М. Римського – Корсакова; 
"Гном" з циклу "Картинки з виставки" М. Мусоргського; Іч. симфонічної картини М. Мусоргського "Ніч на Ли-
сій горі". Так, одна із тем радянської влади – тема Шахріара, потрапляючи до вистави у співвідношенні із 
зоровим рядом, повністю втрачає свій первинний образний зміст. Навпаки, ілюзорність грізної подоби Чо-
рномора в опері, попадаючи у виставу зовсім не змінює свого іманентного образного змісту. Разом із 
всіма іншими компонентами спектаклю ця тема працює на відтворення основного завдання режисера 
– посилює глузування Ю. Андруховича з падіння "напівіснуючої імперії".  

Музичними характеристиками столиці Радянської імперії Москви є оркестровий вступ до опери 
"Хованщина" М. Мусоргського ("Рассвет на Москва-реке"); масова пісня "Москва-майская" (музика Д. По-
красса, слова В. Лєбєдєва-Кумача) та "Музична табакерка" А. Лядова. Так, перші два номери дійсно є вже 
давно сформованими музичними "візитними картками" Москви. Але у співвідношенні з іронічним текстом 
Ю. Андруховича вони втрачають свій пафос та первинний образний зміст. Тут Ю. Шевченко тонко відчув 
стилістику твору Андруховича. Так, радянська патріотична пісня про Москву "Москва-майская" – це типо-
вий зразок комічного наслідування іншого художнього твору. Тут яскраво виявляється буфонада – з її ти-
повою ознакою блазенства, а також жанрові ознаки бурлеску. Типове для постмодерністів зниження 
всього пафосу пісні відбувається завдяки співвідношенню аудіо- і відеорядів та манері виконання пісні. Пе-
рший куплет цієї пісні співає Блазень на фоні початку оркестрового вступу до опери "Хованщина" М. Мусо-
ргського ("Рассвет на Москва – реке") у пародійній манері з типовою для неї гіперболізацією особливостей 
оригіналу. В музичному виконанні Блазня відчувається перекривляння основних інтонацій музичного текс-
ту пісні. Буфонада діє і на рівні пластики, рухів акторів. В момент виконання пісні Блазень разом із Отто 
теж виконують пародію на український народний танець типу "Козачка" з характерною манірністю та комі-
куванням. Відтак завдяки всім цим засобам режисер досягає передачі глузливо-критичного ставлення Ан-
друховича як автора першоджерела спектаклю до дійсності того часу.  

Другу групу фрагментів музичного ряду складають теми, пов’язані з розвитком образу головно-
го героя Отто фон Ф., що відображають внутрішній підтекст вистави, її надзавдання, а саме: показати 
за допомогою музики внутрішні приховані почуття смутку та болю головного героя за свою державу, а 
також приховані бажання про отримання незалежності України. Це тема "Баркароли" з циклу "Пори 
року" П. Чайковського, українська колядка "Ой як вже було із прежди віка", а також терцієвий органний 
пункт, утворений за допомогою електронного синтезу звуку. 

До третьої групи музичного компоненту належать лейттеми, що виступають як засіб характе-
ристики любовної лінії вистави, пов’язаної з головними образами Отто і Галі. Це тема Шехеразади з 
однойменної симфонічної сюїти М. Римського-Корсакова та пісня "No Dream" Майка Олдфілда.  
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Отже, залежно від логіки співвідношення музики із вербальним і зоровим рядами, прийоми 
включення музичних тем всіх трьох груп до сценічної дії та їх драматургічні функції завжди будуть іншими.  

Останньою спільною роботою режисера С. Мойсеєва та композитора Ю. Шевченка стала ви-
става "Сатисфакція" (2010) – сценічна версія "Венеціанського купця" В. Шекспіра. С. Мойсеєв переміс-
тив основну увагу з національного конфлікту (між іудеєм Шейлоком та християнином Антоніо) на 
гендерний, тим самим знайшовши точки зіткнення із нагальними соціальними проблемами. Його хви-
лює питання про місце жінки в цьому світі, отримання більш високого статусу у суспільстві у порівнянні 
з чоловіками. Однак осучаснивши п’єсу модним на сьогодні питанням, режисер не проігнорував і всьо-
го надзвичайно широкого кола поставлених В. Шекспіром загальнолюдських проблем (держава і за-
кон, правосуддя та милосердя, справедливість і несправедливість, мораль тощо).  

У виставі "Сатисфакція" композитор Ю. Шевченко слідував як поставленим режисерським за-
дачам щодо дотримання загальної ідейної спрямованості вистави, так і власним баченням місця музи-
ки в драматургії вистави.  

Дотримуючись режисерських умов, композитору в музичному компоненті спектаклю вдалося 
оминути в музиці єврейські інтонації задля згладжування національного конфлікту між лихварем Шей-
локом та венеціанським купцем Антоніо. В музичних номерах немає жодних стилізованих фрагментів, 
які нагадували б про шекспірівський час. Навпаки, завдяки введенню композитором в музичні номери 
різноманітних ефектів електронної музики (скретчу та ін.) аудіоряд органічно вписується в осучаснену 
версію постановки класичного тексту "Венеціанського купця". Задум режисера стосовно включення у 
виставу музики, яка рухалася б окремим від драматичної дії пластом, Ю. Шевченко втілив за допомо-
гою лейттеми вальсу, який в більшості випадків взаємодіє зі всіма іншими компонентами вистави за 
принципом контрасту. Зберігаючи деякі ознаки жанру (розмір ¾, гомофонно-гармонічна фактура, пла-
вний рух мелодичної лінії), композитор представляє цей жанр у деформованому вигляді – вальс зву-
чить ніби в уповільненій зйомці (чверть = 48 – 50 ударів за хвилину). Завдяки своїй структурі (тема 
складається з п’яти завершених блоків), окремі частини лейтвальсу можуть відокремлюватися і звуча-
ти у виставі як самостійні фрагменти. Обрамлюють його чотиритактові блоки електронної музики, ос-
новним елементом яких є семплійований звук скетч-ефекту, відтворений завдяки комп’ютерної 
музичної програми.  

Своє відчуття драматургії п’єси Ю. Шевченко втілив в особливому жалісному ставленні до об-
разу Шейлока, підкресливши та посиливши за допомогою введення лейттеми інструментального хо-
ралу риси його двоякої, трагікомічної натури. Зовнішній комізм, що проявляється в акторській грі 
Вертинського – Шейлока контрастує із суто драматичним значенням лейттеми, яка співзвучна трагізму 
його образу та підкреслює його внутрішнє "я". Тобто музичний компонент "Сатисфакції" взаємодіє з 
образом дії та зоровим образом вистави за двома найпоширенішими в театральній практиці принци-
пами: тотожності і контрасту (контрапункту).  

Отже, можна зазначити, що в обраних для аналізу спектаклях музичний ряд, як один із компо-
нентів загальносценічної дії, в рівній мірі разом з акторської грою, сценографією, світловим оформ-
ленням та пластикою працює на втілення режисерського надзавдання спектаклю. Музичний 
компонент не можна відірвати від візуального ряду, тут він виступає невід`ємною частиною в загальній 
драматургії і сприяє її наскрізному розвитку.  

Розглянувши основні прийоми музичного рішення вистави, можна зауважити, що драматургічні 
функції спеціально написаної музики до конкретної вистави і цитованих музичних фрагментів будуть 
ідентичними. Якість музичного рішення залежить від таланту, режисерського відчуття композитора чи 
музоформлювача, які можуть або створити самі, або підібрати музику з існуючого музичного матеріа-
лу, яка відповідала б драматургічним завданням тієї чи іншої сцени та концепції вистави.  
 

Примітки 
 
1 Національний драматичний театр України ім. І. Франка; Національний академічний театр російської 

драми ім. Лесі Українки; Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра; Київський академі-
чний Молодий театр.  

2 Режисер-постановник – н.а. України С. Мойсеєв; художник-постановник – з.д.м. України А. Александро-
вич-Дочевський; художник по костюмах – Л. Нагорна; музичне рішення – з.д.м. Ю. Шевченко; балетмейстер – 
Л. Попович.  

3 Н. Васько (Галя), І. Портянко ("Сашко"), В. Кокутов (Ю. Голіцин), В. Чигляєв (А. Горобець), Р. Равицький (Рой-
тман), Б. Георгієвський (Єжевікін), С. Кучеренко (Ніколай Палкін), А. Петров (Депресант), А. Петров ("Чорна Панчоха").  

4 З бесіди з композитором від 23.03.2011р.  
5 Звук скретч (scratch з англ. – подряпина) запозичений з масової диско-музики, а саме з діджейської ви-

конавської практики. Скретч-звук видобувається завдяки руху руки діджея по вініловій платівці, який тим самим 
змінює її швидкість обертання.  
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Мацепура Е. О. Особенности функционирования музыки в современном драматическом театре  
В центре внимания статьи – сложная и на сегодняшний день еще мало изученная проблема функциони-

рования музыки в современном драматическом театре. Предметом исследования стал музыкальный компонент 
современных драматических спектаклей Киева ("Сатисфакции" и "Московиады" в постановке Киевского Академи-
ческого Молодого театра). Музыкальный ряд постановок рассматривается с точки зрения выявления его драма-
тургических функций и во взаимосвязи с общей драматургией и зрительным рядом.  

Ключевые слова: драматический театр, спектакль, зрительный ряд, музыкальный компонент спектакля.  
 
Matsepura O. Features of music function of the modern drama theater 
The complex and today little studied problem of music performance specific character in dramatic theatre is the 

main idea of this article. Its importance in the performance is far out of service-applied function. Music actualizes hidden 
meanings showing stage director’s message more precise.  

Music always has its important place in Ukrainian dramatic theatre. Nowadays due to much technical feasibility 
there are various musical means of performance. On the one hand, the tendency to compilation, strange musical texts 
picking out and their arrangement has increased. On the other hand, stage directors support and develop old tradition of 
inviting professional composers to create original music to the performances. 

Musical and theatre life of Kyiv region develops day by day. However, a paradoxical situation takes place in 
science. Up to date, the topic of "dramatic theatre and music", the problem of music place in the art of performance is not 
studied well enough in Ukrainian musicology. The problem of analysis method elaboration of dramatic performance 
music was ignored by the scientists almost all the time.  

The actuality of this article is stipulated by the absence (in modern Ukrainian musicology) of methodological 
foundation of theatre music analysis which would not break the specific character of its synthetic sense.  

Research material is based on two performances of stage director S. Moiseev: People’s Artist of Ukraine, an art 
director of Kyiv Academic Young Theatre. These performances are examples of different approaches to the musical 
solution of the performance. 

"Satisfaction" (2010) by Shakespeare’s play "Merchant of Venice" is an example of special created music and 
"Moscowiada" (2006) by Yu. Andrukhobych is an example of compilation method of performance musical conception. 
The author of both plays original music is a well-known composer, an honoured figure of art of Ukraine, repeated prize-
winner of "Kyivska Pektoral" for the best music conception Yuriy Shevchenko.  

Musical line of "Moscowiada" together with the other performance components is created to implement stage 
director’s performance super-task. Due to music the sense of postmodern stylistics of stage version origin (of 
Yu.Andrukhovych’s novel) is intensified. It is realized through author’s ironic vision of restructuring epoch.  

In the performance "Satisfaction" the composer Yu.Shevchenko followed both stage director’s objectives 
concerning performance trend maintenance and his own vision of music place in dramatics of the performance.  

Following stage director’s conditions the composer managed to escape Jewish intonations in music to smooth 
over national conflict between money-lender Shylock and Venice merchant Antonio. There are no stylized fragments 
which would remind about Shakespeare’s time in any musical number. On the contrary, due to composer’s use of 
various effects of electronic music (scratch, etc.) in the numbers, audio fits well performance modern version of classical 
text "The Merchant of Venice".  

We must notice that in the chosen performances the musical line as one of the components of general stage 
action just as much as actors’ play, set design, light design and plastique is created to show stage director’s performance 
super task. The musical component should not be separated from the visual line because it is an integral part in the 
general dramatics and promotes its end-to-end development.  
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Having considered the main methods of performance musical solution it can be noticed that the dramatic 
functions of special created music for the given performance and quoted musical fragments will be identical. The quality 
of musical solution depends on talent and artistic feeling of the composer or the music-maker who could create or pick 
out music from the existent musical material which would meet dramatic tasks of the stage and performance conception.  

Key words: drama theatre, the musical component of dramatic performance. 
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РОЗВАЖАЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 

 
У статті робиться спроба дослідити розважальне телебачення у контексті культурологі-

чного знання на основі методологічних і теоретичних установок, методів і підходів різних гумані-
тарних наук. З метою характеристики методологічних підходів розглядаються наукові праці 
російських та українських вчених. 

Ключові слова: культура, телевізійна культура, телебачення, телевізійний простір, медіа-
розвага, розважальна парадигма, розважальне телебачення, розважальна програма, видовище. 

 
Характерною тенденцією розвитку медіакультури в Україні останніх десятиліть стало інтенсив-

не розповсюдження телебачення як масового виду мистецтва. Його соціальна цінність полягає у прак-
тично безмежній аудіо- та відеоінформативності. Своєю фактографічністю й наближеністю до натури 
воно відкриває широкі можливості для відбору та інтерпретації дійсності. Синтезуючи жанрові особли-
вості кіно, театру естради, літератури і музики, телебачення дедалі активніше реалізує свої можливос-
ті як засіб масової комунікації.  

Важливе місце у поліфункціональному комплексі сучасного телебачення, у тому числі україн-
ського, належить реалізації масово-розважальної функції. Цілком закономірно вона привертає увагу 
дослідників широкої спеціалізації – культурологів, мистецтвознавців, філософів, психологів, теоретиків 
і практиків сучасних мас-медіа. 

Окремі аспекти розважального призначення сучасної культури і мистецтва знайшли своє відо-
браження у фахових статтях, монографічній літературі й дисертаційних дослідженнях. Сегмент роз-
важального телебачення в різних аспектах його розвитку знайшов відображення у дослідженнях М. 
Данилевського, О. Касаткіна, А. Кісельової, О. Курової, І. Мащенка, С. Шаумян та ін. З’ясуванню окре-
мих аспектів історії і сучасної практики вітчизняного розважального телебачення присвячені дисерта-
ційні роботи М. Бурмаки, О. Косюк, О. Невмержицької, Ю. Реви, Н. Чечель й деяких ін. Проте донині 
бракує досліджень, присвячених ґрунтовному історіографічному заглибленню у природу і сутність роз-
важального телебачення, що є метою даної статті. 

Феномен телебачення є важливим компонентом духовної культури у сучасному глобалізованому 
світі. Ця поліфункціональна мережа задовольняє зростаючі потреби масового глядача у поінформуванні за 
наявності ефекту безумовності зображуваного. Телебачення сутнісно спроможне примушувати глядача мис-
лити категоріями певного народу або людства в цілому, стабілізувати становище у світі, фіксуючи його у жи-
вих зорових образах. Потенціалом властивих йому жанрів – телевистави, телефільму, ексклюзивних 
інтерв’ю з видатними діячами культури і мистецтва – воно сприяє формуванню художньо-естетичних смаків 
масової аудиторії. Культурно-розважальні телевізійні програми є безумовно важливими для справи віднов-
лення психічних сил людини, витрачених у процесі трудової, професійної діяльності. Розважальними про-
грамами вважаються телевізійні програми, які організаційно та психологічно поєднують у собі елементи 
змагальності, гумору, гри й ескапізму, з емоційно-психологічною реакцією аудиторії, підсумково спрямованою 
на одержання естетичного задоволення й корисної релаксації. 

Телевізійна розважальна культура є генетично закоріненою у стереотипи розваг населення 
народної видовищної культури в історії України. Такими, зокрема, є традиційні українські вечорниці 
(або ж "досвітки"). Вони відбувалися у патріархальному селі після завершення збирання врожаю й 
осіннього сезону весіль до настання Великого посту. Наприклад, стилізовані елементи театру україн-
ського вертепу було покладено в основу сучасних телевізійних любовно-еротичних розваг ("Медовий 
місяць", "Все для тебе", "Кохання з першого погляду" тощо), гумористично-сміхових ("Біла ворона", 
"Сміхограй), травестійних програм ("КВК", "Показуха", "СВ-шоу"), супутніх їм "ритуальних дійств": різ-
номанітні кулінарні, музичні й розмовні шоу, модні "дефіле" тощо. Їхні сценаристи та постановники 
спираються на обширний емпірико-розважальний досвід століть і тисячоліть: здійснення численних 
ритуальних обрядодій, містерій, міраклів тощо. Сучасними істориками культури аргументовано дове-
дено, що у найдавніших людських спільнотах географічна "зона розваг" знаходилася між культовим 
центром й так званою селітебною зоною (частиною) населеного пункту, призначеною для житла й сі-
мейно господарських будівель. (Селітебна зона – частина населеного пункту, призначена для розмі-
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щення житлових районів, суспільних будинків і споруджень.) Звичайно, це було місце на околиці села 
або на березі річки. 

Здебільшого тут водилися хороводи – масові народні молодіжні дійства, сучасники яких ходи-
ли по колу з піснями, виконуючи характерні рухи, підпорядковані драматичній символізованій дії. Ре-
презентанти ж панівних верств в теорії класового суспільства організували іманентні їм види розваг. 
Таким, зокрема, був банкет – урочистий (часом офіційний) обід у панському маєтку, сніданок або ве-
черя, які влаштовувались на честь якоїсь поважної персони або на відзначення певної знакової події. 

Важливий етап у розвитку видовищно-розважального мистецтва стали поява й розбудова міст. 
У місті рельєфніше диференціювалися відмінності між працею та відпочинком, колективом і особистіс-
тю, свободою й несвободою. У порівнянні з доволі монотонним і бідним враженнями сільським життям 
міське середовище поставало своєрідним психологічно-компенсаційним механізмом з супутнім йому 
міфом про "вічне свято", перманентну розвагу. 

Як вважає українська дослідниця Н. Чечель, синтезування елементів християнізованої й язич-
ницької культури об’єктивувалося у функціонуванні українського шкільного й народно-містеріального 
театру з просторовим центром на міському (сільському) майдані. Видовищно-драматична культура 
України поступово еволюціонувала від князівсько-монастирського типу до пейзансько-мандрівного, 
міського й, нарешті, замкового з центром у шляхетському маєтку. Церковний і світський різновиди теа-
тру, об’єднані сакральним символізмом ритуальних дійств, греко-римськими та слов’янськими ігрови-
ми традиціями, трансформувалися у майданний народно-містеріальний театр, окремі елементи якого 
(верте і балага) у модифікованому вигляді зберігалися до початку ХХ ст. [15, 23].  

Вважається, що першою в європейській науці спробою осмислити художньо-естетичну значу-
щість розважального видовища у зв’язку з організацією масових антиклерикальних свят у революцій-
ній Франції, стали рефлексії французького філософа-просвітителя Ж.Ж. Руссо. Слід зазначити, що 
просвітителі звертали увагу переважно на театр, який у їхній свідомості й асоціювався головним чи-
ном з видовищем. Ці принципово нові форми святково-обрядової культури, правдиво відтворюючи 
навколишній світ, призначені були звеличувати та прославляти високі моральні якості народу як 
суб’єкта своєї історії. Ця тенденція розглядати театр як основне видовище зберігалася й у наступних 
наукових дослідженнях. 

Сучасник та співвітчизник Руссо та Вольтер будували свою естетичну концепцію на принципу 
єдності театральної дії, місця й часу. На нього цей філософ, письменник та історик спирався при 
написанні п’єси "Едип". Тоді ж Вольтером було порушено питання про поєднання у театрально-
сценічному видовищі різних видів мистецтва. У видовищних театральних п'єсах він вбачав школу ви-
ховання моральних чеснот [3, 292]. 

У XX ст. з появою кіно, а пізніше телебачення і комп'ютерної техніки актуалізувалася потреба у но-
вих видах видовищної культури. Вона традиційно продовжувала будуватися на принципові театрально-
сценічної дії, проте вимагала нових теоретико-методологічних і практичних технологій. Феномен телеба-
чення з’явився потужним способом наочного інформування глядачів про явища суспільного життя та мис-
тецтва за допомогою передачі на відстані зображення (статичного й рухомого, чорно-білого та 
кольорового) у поєднанні із звуком. В історії вітчизняного розважального телемовлення сучасними дослід-
никами виокремлюються кілька етапів: а) 1957– 970 рр. – період зародження та формування; б) 1970 р. – 
перша половина 80-х років – пригальмоване функціонування в умовах однопартійної тоталітарної системи; 
в) з другої половини 80-х років – період інтенсивного розвитку. Але остаточно розважальний сектор в укра-
їнському та російському телебаченні утвердився на початку XXІ ст. з появою жанру реаліті-шоу й активних 
запровадженням телевізійних вікторин, ток-шоу та гумористичних передач. 

Проголошення державної незалежності актуалізувало потребу формування Україною власного 
телеінформаційного простору та його програмного заповнення. У процесі приватизації телеінформа-
ійного простору створено також низку недержавних (комерційних) телекомпаній і редакцій, у діяльності 
яких вагоме місце належало трансляції розважальних програм. У сучасних умовах відбувається стрім-
ка модернізація технічної бази вітчизняного телебачення із виробленням свого і засвоєнням зарубіж-
ного досвіду розвитку розважальної телевізійної культури. 

Із застосуванням синергетичної методології культуролог М. Малошик створив теоретичну модель 
культури сучасного телевізійного простору Росії. У рамках цієї системи технологічно функціонують мозаїч-
на, серійна та кліпова форми, детерміновані технічними можливостями телевізійного зображення, специ-
фікою телевізійних передач й характером сприйняття телевізійної продукції глядачем [12, 3]. 

Дослідниця Н.Чечель досліджує традиційну культурологічну модель української видовищно-
драматичної культури від часів функціонування на землях наших пращурів умовної стилістики давньогре-
цького обрядового, хорового та політичного театру (Ольвія, Херсонес, Боспор) до наших днів. Зазначена 
модель базується на принципові соціокультурної органічності і тяглості, збагаченої традиціями шкільного 
вертепного, народного самодіяльного, а згодом і професійного українського театру [15]. 

У дисертаційній роботі О. Касаткіна з’ясоване місце молодіжних телевізійних програм в аудіо-
візуальному просторі сучасної медіакультури. Дослідник характеризує телебачення у контексті глоба-
лізаційних процесів сучасності як потужний інструмент впливу на масову свідомість, заглиблюється у 
природу відповідних соціокультурних механізмів цього впливу [7]. 
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Комплексний морфологічний, інституціональний й змістовний аналіз "реаліті-шоу" у контексті 
сучасного культурологічного знання дозволив С.Жукову розкрити специфіку цієї жанрової форми як 
особливого соціокультурного простору феномену масової культури, виокремити й узагальнити перс-
пективні тенденції його розвитку як інформаційно-семантичного знаряддя сучасної телевізійної комуні-
кації, котра активно впливає на формування соціокультурних потреб молоді. "Реаліті-шоу", за 
концептуальною оцінкою С. Жукова, є ембріональним попередником нової громадсько-побутової куль-
тури, яка лише народжується, відображаючи сучасний соціальний стан життєдіяльності суспільства на 
телевізійному екрані, у процесі селекції якого може вирости новий соціокультурний феномен з ще не 
зовсім ясними параметрами [4, 12]. Дослідником вивчено досвід телевізійних технологій організації 
реаліті-шоу у мас-медійному просторі Російської федерації на обсяговому емпіричному матеріалі, 
здійснено культурологічний прогноз подальшої реалізації рекреаційно-пізнавальної функції каналів 
телебачення в контексті розважальних форм телебачення [4, 18].  

О. Курова розглядає розважальну парадигму російської телекультури у контексті її головних 
ціннісних орієнтацій. Досліджуючи її соціопсихологічний вимір, вона застерігає, що надмірна захопле-
ність розважальним потенціалом телевізійної гри може спричинити загострення негативних проявів 
егоїзму, гедонізму та споживацької психології [11].  

Дисертаційна робота О. Невмержицької присвячена дослідженню процесу морального вихо-
вання підлітків засобами розважальних програм центральних телевізійних каналів України. Визначено 
ціннісний потенціал сучасних розважальних програм українського ТБ, запропоновано їхню класифіка-
цію у відповідності з наявним виховним потенціалом. За жанровими ознаками телевізійні розважальні 
програми диференціюються розподілялися на естрадні шоу, кулінарні телепрезентації, покази моди, 
гумористичні та шоу-бізнесові програми, тематичні телевізійні конкурси, "реаліті-шоу" та ін. [13]. 

Ґрунтовним аналізом телевізійних розважальних програм позначена дисертаційне досліджен-
ня Г. Кондратенко, присвячене проблемі формування творчої активності студентів педагогічного коле-
джу засобами музично-сценічної діяльності. Осмислення й узагальнення розмаїтого емпірико-
фактичного матеріалу дають підставу стверджувати, що найпродуктивнішими у плані прищеплення 
навичок самостійної художньої творчості є вистави, капусники, музично-розважальні програми, КВК в 
їх різних модифікаціях, художньо-самодіяльні марафони тощо [9, 4]. 

З-поміж останнім часом наукових розвідок привертають увагу розвідки з історії становлення 
екранної культури у контексті глобалізованого соціокультурного процесу. Аналізуючи екранну культуру 
як ефективний канал поширення інформації, її поширення засобами кіно, телебачення й комп’ютерної 
техніки, Т. Кисельова наголошує на небезпеці її прихованої маніпулятивності [8, 1242].  

Зазначене пов’язане із "заколисуючим ефектом" телебачення, який спричиняє пасивність 
сприйняття глядачем інформації. Поєднання тексту, образів, музики й домашньої обстановки релак-
сують мозок людини, й цьому сприяє фахова побудова програм. Наскільки людини виявляється зале-
жною від телевізійного видовища, свідчить велика серія скандалів у США, пов’язаних з викриттям 
махінацій у популярних телевізійних шоу-вікторинах. Унаслідок вибіркового опитування телеглядачів 
Інститутом Геллапа з’ясувалося, що 92 % з них знало про ці махінації, проте 40 % хотіли "дивитися 
телевікторини, навіть знаючи, що вони сфальсифіковані" [6, 313-314]. 

Основна мета дисертаційного дослідження російського культуролога С. Шаумяна полягає в 
теоретичному обґрунтуванні концепції генезису видовища в якості самостійного явища культури. В 
його дисертаційній роботі був здійснений критичний аналіз генезису західноєвропейської й російської 
видовищної культури від її джерел до зрілості, що настала у XVІІІ ст.  

Аналізуючи ґенезу видовищної культури, С. Шаумян підкреслює, що кожен її компонент є зве-
рненим до свідомості глядача, підпорядковуючись потребам його продуктивної уяви. Телевізійна гра, 
на його думку, реалізує своє розважально-пізнавальне призначення, задовольняючи зростаючі духов-
ні потреби глядача. Осмислення феномену телевізійної гри здебільшого має характер стихійного 
сприйняття досвіду без його теоретичного аналізу. Поняття телевізійної розважальної видовищності 
поширюється на всю розгалужену систему експресивно-динамічних ефектів та прийомів зацікавлення 
глядача динамікою дійства із запрограмованим та очікуваним результатом. Й у такий спосіб режисе-
ром розв’язується проблема посилення ефекту "примусової сугестивності" телевидовища з метою на-
ціленості глядача на сприйняття його основної ідеї. За твердженням С. Шаумяна, видовище як 
багатоаспектне соціокультурне явище протягом тривалої просторово-часової еволюції розбудовується 
у напрямку своєї внутрішньої зрілості й реалізує потребу цілеспрямованої організації суспільства. Су-
перечливість трактувань цього явища, недостатність його теоретичного розуміння, на думку вченого, 
відбиваються не тільки в теоретичних добутках, але й у телевізійній практиці [16, 12-13]. 

Російським культурологом Д. Буклансом здійснено аналіз деяких комунікативних аспектів гри 
КВК як явища сучасної масової культури. Дана праця представляється особливо актуальною у зв'язку 
з активним розвитком засобів масової інформації, в умовах стрімкої модернізації телебачення та ме-
режі Інтернету у глобалізованому світі [1].  

У кандидатській дисертації М. Бурмаки [2] досліджуються сучасні технології створення контак-
тних телевізійних програм в системі українського телебачення. Важливість вирішення проблем, 
пов’язаних з жанровою й тематичною модернізацією телевізійного простору, посилюється у міру за-
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провадження сучасних контактних телепрограм. Продуктивний діалог екранними засобами у процесі 
телекомунікації, навпаки, є фактором, сприяючим стимулюванню соціокультурної активності глядачів. 
Технічна база вітчизняного телебачення покращується завдяки залученню цифрових технологій, а 
також новітнім розробкам у галузі нейролінгвістики тощо. 

Об’єктом дослідження українського культурологога Т. Реви виступає змістовна поетика сучас-
ного телебачення як видовищної екранної реальності. На думку авторки, саме телебачення несе в 
собі контекст бачення, що є видивом, процесом бачення. Коли цей процес стає зрежисованим, здійс-
ненним, він набуває рис видовища. Видиво як бачення, як видовище є одна із категорій, що орієнтує 
величезний категоріальний ряд журналістських категорій, опрацьованих реалій і категорій телебачен-
ня в культурологічний простір [14].  

Дисертаційна робота О. Косюк стала першою спробою конструювання теоретичної концепції 
сучасних медіарозваг, включаючи формування термінологічної бази, класифікацію продукованих еле-
ктронними ЗМІ проектів, інтерпретацій інтеркурсу від архаїчних до новітніх варіантів семантичного на-
повнення культурно-релаксаційних механізмів. Запропоновано авторську класифікацію стереотипів 
реалізації культурної розважальності, фіксованих аудіовізуальними засобами масової комунікації [10].  

Художнє мовлення у телевізійному ефірі, артистична пластика й розгалужена система технічних 
ефектів сукупно, але водночас диференційовано впливають на свідомість масового глядача. І не дивно, що 
поняття телевізійної розваги пов’язується з емоційно-психологічною сферою життєдіяльності людей, зважа-
ючи на ту обставину, що сучасний глядач сприймає конкретні медіазмісти як розважальні за наявності ефек-
тів новизни й несподіваності з відповідною психічною реакцією, векторно зорієнтованою на позитив. 
Сутнісною особливістю телебачення, споріднюючою його з декоративно-прикладним мистецтвом, є "домаш-
ність" сприйняття. Усі, хто потрапляють на телеекран, опріч своєї волі реалізують себе не лише як представ-
ника певної професії, але й у якості живих образів у наймасовішому видові мистецтва. Тому важливо, щоб 
кожен діючий екранний суб’єкт телевізійної розважальної передачі був яскравою, "позапрограмованою" осо-
бистістю, здатною задовольнити потреби аудиторії у розважальній культурі.  

Цілеспрямованому вивченню духовно-інформаційних потреб телеглядачів і мобілізації ресурсів на 
створення і трансляцію високоякісного телевізійного продукту сприятиме новітня технологія телевізійного 
маркетингу. Телевізійний маркетинг – це соціальна технологія, спрямована на задоволення потреб людей 
в інформації і розвазі шляхом доставки телевізійного продукту.  

Йдеться про визначення найрентинговішої розважальної телепрограми, в яку доцільно вкла-
дати гроші, окреслити оптимальний ефірний час її показу з метою якнайповнішого задоволення духо-
вних потреб телеглядачів, зважаючи на їхню загальну культуру й професійну підготовленість, спосіб 
життєдіяльності та прагнення подальшого самовдосконалення. Слід прагнути органічного поєднання у 
сучасній масовій телевізійній культурі, її належної інформаційно-пізнавальної та виховної насиченості 
з привабливістю форм та врахуванням чинника суспільно-корисної рекреаційності. 

Окремі дослідники несправедливо вбачають у домінуванні примітивної розважальності причину кризи 
духовності суспільства, хоча насправді це один з її симптомів. Розважально-дозвіллєва функція технологізова-
ної культури у масовому масштабі нерідко набуває потворних форм, оскільки її адепти, керуючись спримітизо-
вано-меркантильними інтересами, надто легковажно трактують негативні прояви людської поведінки (фізичне 
насильство, цинізм, криміналізований спосіб життя). Вестернізація кіно-теле-відеопродукції є особливо небез-
печною для справи національно-патріотичного виховання молоді. Її загроза криється у нігілістичному ставленні 
певної частини наших одноплемінників до цінностей духовної культури, традицій і звичаїв свого народу [5].  

Сучасна телевізійна масова культура зорієнтована на культивування естетико-психологічних 
потреб у дозвіллі, розважанні, емоційній компенсації та розрядці. Вона є дистанційованою від вишука-
них смаків й глибоких духовних шукань у порівнянні з елітарною культурою. Але в цій галузі культури 
найширша аудиторія, вона миттєво задовольняє запити людей та динамічно реагує на нові події у їх-
ньому житті. Справою моральної престижності для діячів сучасної телевізійної культури має стати 
продукування високих творів сценічного мистецтва.  

Отже, дослідження культурно-розважальної парадигми сучасного телебачення проводиться у на-
ступних напрямках: праці, присвячені історії та стану телевізійної культури, особливостям медіарозваг (Є. 
Курова, О. Косюк, М. Малошик, Т. Рева, Н. Чечель, С. Шаумян та ін.); праці, які розкривають вплив телеві-
зійних розважальних програм на молодіжну аудиторію (О. Касаткін, Т. Кисельова, Г. Кондратенко, О. Не-
вмержицька та ін.); праці, які аналізують природу гри як необхідного елементу розважальних програм (Д. 
Букланс, С. Жуков та ін.). Опис створення й функціонування молодіжних телевізійних культурно-
розважальних, дозвіллєвих програм можна знайти у працях М. Бурмаки, О. Касаткіна. Не викликає сумні-
вів, що дослідження подальшого розвитку розважальних програм вітчизняного телебачення буде актуаль-
ним та практично корисним. 
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Набокова А. В. Развлекательное телевидение: историография проблемы 
В статье делается попытка исследовать развлекательное телевидение в контексте культурологического зна-

ния на основе методологических и теоретических установок, методов и подходов разных гуманитарных наук. С целью 
характеристики методологических подходов рассматриваются научные работы российских и украинских ученых. 

Ключевые слова: культура, телевизионная культура, телевидение, телевизионное пространство, медиа 
развлечение, развлекательная парадигма, развлекательное телевидение, развлекательная программа, зрелище. 

 
Nabokova G. Entertainment television: historiography of the scientific problem 
An intensive expansion of television as a mass oriented art form has been a characteristic tendency in media 

culture evolution in Ukraine over the recent decades. Its social value lies in the unlimited audio and video informational 
capacity. Factual and close to actuality as it is, television allows for wide capabilities of selection and interpretation of 
reality. By synthesizing the genre related features of cinema, variety show, literature and music, television increasingly 
implement its potential as a mass communication medium. 

An important part within the poly-functional complex of modern television, including that of Ukraine, is the 
implementation of mass entertainment function. Naturally, the latter has been of an interest for scholars of wide range, 
such as cultural scientists, art critics, philosophers, psychologists, modern mass media theoreticians and practitioners. 
Particular aspects of modern culture and art are reflected in specialized articles, studies and dissertation researches. 

The phenomenon of television is definitely a significant element of moral culture in a globalized modern world. 
This poly-functional network answers the mass viewer needs in information due to the absoluteness of representation. 
Television is virtually capable of making the viewer think within the categories of a definite nation or humanity on the 
whole as well as, to certain extant, affecting the ethics on the global scale by implantation of natural positive visual 
images. With the potential of the genres inherent to television such as TV play, TV movie, interviews with prominent 
culture and art personalities it contributes to formation of the artistic and aesthetic tastes of mass audience. 

Cultural entertainment television content is undoubtedly significant for the recovery process as an individual’s 
mental powers are consumed during working and professional activity. By entertainment content is considered that 
containing elements of competition, humor, game and escapism combined psychologically and by screenplay resulting in 
the audience’s emotional reaction that ultimately leads to aesthetic pleasure and healthy relaxation. 

Television entertainment culture is genetically rooted in the people’s pastime stereotypes, in history of Ukrainian 
folk show culture such are traditional Ukrainian evening parties "vechornytsi". 

As an important phase in evolution of show and entertainment art the emergence and expansion of the cities should 
be viewed upon. It’s 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. 

The first attempt in the European science to comprehend the artistic and aesthetic significance of the entertainment 
show in connection with mass anti-clerical activities during French Revolution is considered to be the reflections of the French 
Enlightenment philosopher Jean-Jacques Rousseau. It should be noted, that Enlightenment philosophers referred principally to 
the theater, in their minds mainly associated with the show. Those fundamentally new forms of ceremonial culture, being a 
veridical reflection of the surrounding world, were meant to glorify the moral merits of the nation as a history subject. The 
tendency of viewing the theater as a main show act can be traced in later scientific researches. 

The declaration of state independence made it a matter of necessity for Ukraine to form the country’s own 
television sphere as well as its program content. In course of privatization of the television and media sphere a number of 
non-state (commercial) TV broadcasting and TV production companies was established, entertainment content being a 
significant part of their activity. In modern conditions a fast technical upgrade of domestic television facilities takes place 
together with own production and adaptation of foreign experience in entertainment television culture. 

The study of the modern television cultural entertainment paradigm takes following directions: the works on 
history and current situation in television culture, media entertainment features (E.Kurova, O.Kosyuk, M. Maloshyk, 
T.Reva, N.Tchetchel, S.Shaumyan and others); the works exposing the influence the entertainment television content 
has upon youth audience (by O. by O.Kasatkin, T.Kiselyova, G.Kondratenko, O.Nevmerjitska and others); the works 
analyzing the nature of the game as a essential element of entertainment content (D.Buklans, S. Zukov and others). 

The process of creating youth oriented entertainment content and its functioning is described in the works by 
M.Burmaka and O.Kasatkin. Undoubtedly, the study of domestic television entertainment content further development 
will remain relevant and of practical usage. 

Key words: culture, television culture, television, television sphere, media entertainment, entertainment 
paradigm, entertainment television, entertainment program, show. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ СПЕКТР  

БАЯННО-АНСАМБЛЕВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ 
 
Стаття присвячена вивченню одного з найбільш важливих аспектів вітчизняного баянно-

ансамблевого виконавства – його репертуарного забезпечення, яке має особливе значення як з 
точки зору демонстрації унікальних художньо-технічних можливостей інструмента й професійної 
майстерності артистів, так і в плані накопичення творчого потенціалу для подальшого розвитку 
цього виду мистецтва. 

Жанрово-стильовий спектр баянно-ансамблевої літератури – перекладень та оригінальних 
творів – розглядається відповідно до її диференціації на основні напрями: фольклорний, камерно-
академічний, естрадно-джазовий та авангардний.  

У аналізі та систематизації фактичного матеріалу враховуються закономірності історич-
ного розвитку баянно-ансамблевого виконавства, які знайшли своє відображення в хронологічній 
послідовності й синхронному співіснуванні різних естетично-стильових напрямів, течій та тенденцій. 

Ключові слова: баянно-ансамблеве виконавство, жанрово-стильовий спектр, репертуар. 
 
Дана стаття присвячена вивченню одного з найважливіших питань становлення та розвитку 

баянно-ансамблевого виконавського жанру – його репертуарного забезпечення. Відтак, об’єктом до-
слідження є відповідний пласт музичних творів, а предметом – його жанрово-стильовий спектр, мета 
дослідження полягає, відповідно, у класифікації його основних жанрово-стильових груп. Наукову нови-
зну в цьому контексті обумовлюють систематизація та конкретизація існуючих даних з точки зору жан-
рово-стильових визначень та хронологізації розвитку баянно-ансамблевої літератури. 

З точки зору диференціації загального жанрово-стильового спектра баянної літератури на ос-
новні художньо-естетичні напрями, течії й тенденції необхідно відмітити, що значну кількість музикознав-
чих праць присвячено вивченню саме хронології, систематизації або характеристиці окремих етапів 
становлення та розвитку баянного репертуару (наприклад, [1-4; 6-9; 11]). Це питання поставало і в робо-
тах, які, начебто, спрямовані на вирішення зовсім інших наукових завдань у теоретичному, практичному, 
культурологічному, психологічному, педагогічному та інших аспектах баянного виконавства, що свідчить 
про безсумнівну актуальність даної проблематики. В аналізі репертуару саме баянно-ансамблевого вико-
навського складу необхідно враховувати такі моменти: а) баянно-ансамблевий репертуар формується й 
розвивається відповідно загальним закономірностям еволюції музичної літератури даної сфери народно-
інструментального виконавства; б) при цьому значна частина репертуарного забезпечення складається з 
перекладів й транскрипцій як сольних баянних творів, так і творів, що належать іншим інструментальним, 
національно-народним та культурним традиціям.  

У більш лаконічному вигляді стильову класифікацію баянного репертуару протягом його роз-
витку за основними стильовими напрямами Л. Пасічняк викладає таким чином [7]. По-перше – це фо-
льклорний напрям, тобто обробки, фантазії, парафрази, варіації, концертні п’єси на народні теми. По-
друге, це – камерно-академічний напрям, до якого належать оригінальні композиції, перекладення 
(транскрипції, аранжування) української та світової класики. Третій напрям – естрадно-джазовий. І, 
нарешті, четвертий – авангардний напрям.  

 Загальновідомо, що наскрізною лінією в розвитку баянного мистецтва являється фолькло-
ризм, обумовлений власне походженням даної інструментальної галузі. Фольклорна самоцінність і 
безпосередньо-фольклористична зумовленість композиторських виходів поступово − до середини ХХ 
століття − і впевнено перетворюється у всеохоплюючий, масштабний та глибинний за різноманітністю 
творчих знаходжень напрям − неофольклоризм.  

Аналіз музикознавчої та репертуарної літератури дозволив автору даної статті конкретизувати 
періодизацію в залучанні фольклорних джерел до концертно-виконавської й композиторської практи-
ки. Перший період – кінець ХІХ − перші десятиріччя ХХ століття. В цей час провідну роль відігравали 
такі жанри як обробки та аранжування народнопісенного й народно-танцювального матеріалу. Праг-
нення до зберігання первісного жанрово-стильового образу дозволило науковцям визначити цей пері-
од в зазначеній репертуарній сфері як суто "фольклористичний" (або "фольклорний"). Авторами 
обробок та аранжувань як правило були керівники колективів.  

Другий період датується 1940-1960 роками й визначається як період академізації ("фольклор-
но-академічний" період). Він характеризується формуванням оригінальної баянної літератури з викорис-
танням усталених фольклорних жанрово-стильових ознак та, в певних жанрах, цитованого тематичного 
матеріалу (наприклад, варіації, фантазії, парафрази, сюїтні форми тощо). Як приклади назвемо варіації на 
теми українських народних пісень "Ой ходила дівчина бережком", "Ой за гаєм, гай" (1959, 1961), фантазію 
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на тему української народної пісні "Взяв би я бандуру" (1971) В. Власова, "Елегійну фантазію на тему 
української народної пісні "Повій, вітре, на Вкраїну"" (1965) В. Підгорного, Фантазія на теми українсь-
ких народних пісень і танців (1962), фантазії та варіації на теми українських та російських народних 
пісень ("Дощик" – 1944, "Ах, вы косы русые" – 1962) М. Різоля та ін. 

Наступний (третій) період − 1970-80-і роки – пов’язують з загальною нефольклорною тенденці-
єю в музичному мистецтві, яку ще визначають як певну стадію "нової фольклорної хвилі". В баянному 
репертуарі спостерігається процес активного засвоєння, тобто композиторського інтерпретування 
усталених фольклорних жанрово-стильових моделей вітчизняного фольклору та народно-музичної 
спадщини різних народів світу. Відбувається органічне об’єднання в єдину художньо-естетичну ціліс-
ність академічних та фольклорних засобів виразності, формобудови, композиційних та драматургічних 
принципів. Такими творами є, наприклад, "Українська рапсодія" М. Чайкіна, "Дружба народів − 15 кон-
цертних п’єс у формі танців народів СРСР" К. Мяскова, сюїта № 3 "Іспанська" А. Білошицького, "На 
вечірці" (1970), Парафраз на народну тему (1977), "Веснянка" фантазія (1984), соната-експромт "Буко-
винська" (1985), фантазії "Гаївка" й "Колядка" (1987), В. Власова, "Українська акварель" В. Гальчансь-
кого, Фольк-капричіо В. Губи, "Тема з варіаціями" (1991) В. Дикусарова, "Карпатська сюїта" (1975, 
версія для тріо – 1999) В. Зубицького, "Концерт-веснянка" (Концерт № 3, 1983) Я. Лапінського, "Росій-
ська фантазія" (1969), "Українське капричіо" (1981), "Циганська рапсодія" (1983), "З російського епосу" 
В. Підгорного, сюїта № 2 "Українська" (1980, 1987, 2003) В. Рунчака та ін. 

Сучасний період – останнє десятиріччя ХХ століття й по сьогодення − це період, який можна 
назвати як "мета-неофольклоризм". Практично "синкретичне" поєднання традиційної та інноваційної, 
архаїчної і модернової, масово-популярної й авангардної, етногенетично-національної та "екзотичної" 
атрибутики відкрило нові обрії, можливості й перспективи для розвитку баянно-ансамблевого репер-
туару, оновлення якого тепер не тільки залежить від майстерності інтерпретацій-перекладень, транс-
крипцій тощо, але й забезпечується творчістю професійних композиторів (як баяністів, так и не-
баяністів), які звертаються конкретно до цієї інструментальної сфери. Прикладами цієї тенденції мож-
на вважати такі твори, як "Слов’янські боги" (2003) С. Азарової, "Музика для чотирьох" В. Власова, 
"Коломийка" (2003) А. Гайденка, соната "Fatum" (2000) В. Зубицького, "Accordion" (2005) В. Рунчака, 
"Мій Гоголь" (2003) Л. Самодаєвої, "Фольк-зошит" (1992), сюїта-зошит "Давньокиївські фрески" (2005) 
А. Сташевського та ін. 

Протягом всього процесу академізації і професіоналізації баянно-ансамблевого репертуару 
особливої уваги заслуговує така його складова, як перекладення органно-клавірних творів. Показовою 
в даному контексті уявляється концепція С. Калмикова: звернення до архетипового в мистецтві обу-
мовило впевнене відродження органної творчості в ХХ столітті, "… коли тембральне багатство прин-
ципово сполучається в особливого роду уніфікованістю тембрів за їх належністю до характеру 
духових" [5, 142]. Серед найбільш відомих перекладень (транскрипцій) назвемо Транскрипцію І. Яшке-
вича частини "Жарт" з оркестрової сюїти І. С. Баха, Г. Гендель "Пасакалія" та І. С. Бах "Токата та фуга 
d-moll" (з репертуару Житомирського тріо баяністів "Гармонія"), І. С. Бах "Органна фуга g-moll" (з ре-
пертуару Київського дуету баяністів − братів Володимира та Івана Гайдичуків) тощо. 

Не менша популярність належала перекладенням творів зарубіжних класиків кінця XVIII – початку 
ХІХ століття. Відбувалося своєрідне засвоєння традицій іншої музичної культури на рівні інтонування, ком-
позиційних технік, формобудови, образотворення, композиції й драматургії тощо. Найбільш яскраві при-
клади в цій сфері: "Маленька нічна серенада" В. А. Моцарта, Дивертисмент сі-бемоль-мажор Й. Гайдна, із 
Дивертисмента для квінтета духових Й. Гайдна (з репертуару Квартету баяністів ім. М. Різоля Національ-
ної філармонії України), "Симфонія 40 g-moll, фінал" В. А. Моцарта (з репертуару Житомирського тріо бая-
ністів "Гармонія") та ін. Саме цей пласт репертуару (перекладна література) став поштовхом до 
формування таких стильових напрямів в баянному мистецтві як неокласицизм і необароко.  

У зв’язку з тембральними особливостями й технічними можливостями в сфері баянного мис-
тецтва особливого значення набуло звернення до спадщини XVI-XVIII століть. Зазначені властивості, 
крім слідування загальній тенденції, не тільки сприяють виникненню алюзії певного ментального духо-
вно-естетичного символу вказаної епохи, але й забезпечують матеріальний, тобто фонічно-знаковий 
аспект відповідного ідеального образу. Саме цей фактор уявляється вирішальним з точки зору пріори-
тетності та перспективності в баянно-акордеонній репертуарній політиці в контексті загальної духовної 
кризи початку ХХІ століття. 

До напряму необароко відносяться, безумовно, такі твори, як: "Поліфонічна Сюїта" (1977) М. 
Чайкіна, "Імпровізація і токата" (1977), "Ретро-сюїта" В. Губанова, Сюїта у трьох частинах для дуету 
(1994), "Прелюдія і токата" (1999) В. Зубицького, "Два канони" (1972) "Прелюдія і фуга-скерцо" (1972) 
А. Мухи, "Токата соль мажор" (1960), "Токата фа-мажор" (1961) К. Мяскова, "Партита" В. Подвали, "Ба-
хіана. Медитація на тему BACH" (1986), "Kyria Eleison" (2003) В. Рунчака, "Сюїта" (1994) Л. Самодає-
вої, "Сонатина у старовинному стилі" (1965) І. Яшкевича тощо. 

Щодо проявів суто неокласицистичного напряму, то, перш за все, це стосується того факту, що 
процес академізації баянно-виконавського мистецтва характеризувався створенням оригінальних тво-
рів, головною ознакою яких було відтворення класичних жанрово-інструментальних традицій формо-
будови: від мініатюри до масштабних багаточастинних концертів, сюїт, партит тощо. В таких жанрах 
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працювали майже всі композитори. В камерно-ансамблевій сфері особливого значення набувають 
твори В. Власова, В. Зубицького, Ю. Шамо, О. Щетинського, І. Гайденка, К. Цепколенко, А. Загайкевич, 
В. Ларчикова, А. Карнака, В. Польової, Ю. Гомельської, С. Пілютикова, Л. Самодаєвої та ін. 

 Поширення неоромантичних та неоімпрсіоністичних тенденцій пояснюється тим, що худож-
ньо-естетичний ліричний (лірико-драматичний) напрям генетично притаманний баянному мистецтву в 
зв’язку з фольклорним походженням, що відобразилося як на ранньому етапі музикування (аматорсь-
кому та напівпрофесійному), так і у подальшому розвитку таких напрямів, як фольклоризм та неофо-
льклоризм. Крім того, технічні можливості та виражальні властивості баяну не тільки відповідають 
вимогам до вираження лірико-драматичного начала в музиці, але й сприяють ескалації емоційно-
психологічного впливу при створенні певної художньо-естетичної образної сфери. Підкреслимо, що ті 
ж саме фактори мають непересічне значення й в відтворенні таких особливостей імпресіоністичного 
стилю, як гнучкість інтонування, витонченість динамічних градацій, миттєвість емоційних станів, про-
цесуальність формотворення, невловимість образно-тематичних утворень тощо. І, нарешті, багатоте-
мбральна фактура баяну є одним з факторів, які обумовлюють звертання до романтико-фантастичних 
образів, що надалі отримало продовження на початку ХХ століття у відтворенні абстрактно-містичної 
тематики в контексті естетики постмодернізму. Як одні з найбільш показових творів з точки зору нео-
романтизму та неоімпресіонізму можна назвати такі, як: "Романтична сюїта" № 2, "Зимовий ескіз" 
(1985), сюїта "Образи", "Дощ у Парижі" (2002) В. Власова (1983), "Фантастична сюїта" у 5-ти частинах 
(1989), 1 та 2 "Образи" А. Сташевського, "Характерна сюїта" (1983), Г. Шендерьова, "Романтична сюї-
та" (1988) В. Пацукевича, Сюїта № 1 та "Ескізи" (2009) О. Колосовської, Сюїта № 2 "Романтична" А. 
Білошицького, "Impressions" В. Зубіцького, "Ліричний вальс" (1991) В. Дикусарова, "Мазурка", "Поема 
про кохання" (1999), "Елегія" (1999) В. Золотарьова, Соната (1988) Ю. Іщенка, Соната (1985) Г. Ляше-
нка, "Червоні вітрила" (альбом сюїта за повістю О. Гріна, 1968) К. Мяскова та ін. 

Серед перекладень в цьому стильовому напрямку зазначені, наприклад: Друга Українська рапсо-
дія М. Лисенка (М. Різоль); "Італійська полька" С. Рахманінова, "Вечірня пісня" В. Стеценка, серенада "О, 
дитя" П. Чайковського, "Скерцо-тарантела" Г. Венявського, "Хабанера" П. Сарасате, "Прекрасний розма-
рин" Ф. Крейслера, "Неаполітанська тарантела" Дж. Россіні (І. Яшкевич); в репертуарах ансамблів баяніс-
тів − твори М. Глінки, П. І. Чайковського, Й. Штрауса, К. Дебюсі, Ф. Мендельсона та ін. 

 У сучасному вітчизняному музикознавстві значна увага приділяється естрадно-джазовому на-
пряму в музичній культурі. "Цей найважливіший пласт сучасної культури проклав у мистецтві нові 
шляхи, що відбивають прагнення нашої епохи − прагнення до радикального поновлення творчості, 
виразних засобів мистецтва у порівнянні з попередніми музичними епохами художньої класики" [10, 
95-96]. Протиставлення джазово-естрадних тенденцій європейській академічній культурі сприяло по-
ширенню меж популярно-демократичної сфери академічного виконавського мистецтва. 

 Передумови поширення джазово-естрадної практики в баянному мистецтві можна сформулю-
вати наступним чином. Перш за все це стосується загострення унікальних можливостей даного ін-
струменту в контексті виражальних засобів саме цього жанрово-стильового напряму. Не меншого 
значення набули пошуки нових тембральних можливостей на шляху загальної тенденції оновлення 
усталених стилів. Особливу роль в засвоєнні естрадно-джазової культури відіграло народне похо-
дження баяну як одного з "наймолодших" концертних інструментів.  

М. Булда, комплексно досліджуючи еволюційні процеси стильових напрямів естрадно-
джазової музики в акордеонно-баянному мистецтві й вітчизняній культурі [2], пропонує хронологію, яка 
відображає основні етапи розвитку репертуару, концертно-професійної діяльності, вдосконалення му-
зичної мови та відтворення естрадно-джазових прийомів гри, художніх аспектів інтерпретації тощо. 
Перший етап − 1920-1940-і роки − дослідниця визначає як стадію професійного становлення естрад-
но-джазової музики в акордеонно-баянному мистецтві, яка характеризується розвитком акордеонно-
баянного музикування в популярних пісенно-танцювальних жанрах, цілеспрямованому використанні 
баяну (акордеону) в ролі солюючого та акомпонуючого інструменту в джаз-оркестрах та інших аматор-
ських й напівпрофесійних колективах. Природно, що репертуар колективів з участю баяну (акордеону) 
того часу складався, переважно, з перекладень найбільш популярних джазово-естрадних творів. 

 На другому етапі − 1950-1980-і роки − відбувається залучення баяну (акордеону) в професійну 
концертну практику, що зумовлює формування стадії філармонічної спеціалізації в цій галузі народно-
інструментального виконавства. Саме в цей час зазначені інструменти самоутверджуються в профе-
сійному плані в контексті сольного та оркестрово-ансамблевого виконавства філармонічних естрадно-
джазових колективів, з’являється оригінальна література цього жанрово-стилістичного напряму, а віт-
чизняне акордеонно-баянне мистецтво набуває характерних індивідуально-стильових рис й демон-
струє свої досягнення не тільки на всеукраїнському, але й на міжнародному рівні. Серед найбільш 
відомих творів цього жанрово-стильового напряму Скерцо ("Екзотичний танець", 1968), "Джазова сюї-
та" (1970), "Боса-нова ля-мінор" (1973), "Естрадно-джазові п’єси" (1989-1992) В. Власова, "Partita 
concоrtante № 1 in modo di jass improvisazion" (1978), "Ти, мій Пезаро" (джаз-вальс, 1989) В. Зубицько-
го, "Коханий мій" (концертна транскрипція на тему пісні Дж. Гершвіна, 1980) В. Підгорного та ін.  

Третій етап − з 1970-х років по сьогодення − М. Булда характеризує як перехід від удоскона-
лення філармонічної спеціалізації до стадії академізації. Подальша професіоналізація концертної дія-
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льності баяністів супроводжується підвищенням уваги до розробки методичних принципів професійної 
освіти й створення оригінальної літератури, індивідуалізацією художньо-виконавських традицій, форму-
ванням високого професійного еталона виконавства в зазначеній сфері. Яскравими прикладами на цей 
час є такі твори, як: "Карпатська сюїта" (версія для тріо – 1999), " Partita concоrtante № 2 in modo di jass 
improvisazion "(1990), "Ommaggio ad Piazzolla" (1999), "Sunny day" (2000) В. Зубицького, "Джазова п’єса" В. 
Губанова, "Ретро-сюїта" (2002) В. Підгорного, "Ретро-сюїта" В. Стеценка, "Караван " В. Новікова, "Німе кі-
но", "Кроки","Нічна варта", "Старий мерседес", "Звуки джазу", "Бассо-остинато", "Ранчо веселого Джека" С. 
Тихонова, "Рондо-каприччиозо" Вл. Золотарьова та ін. Вагоме місце займають, також, численні перекла-
денні творів, наприклад, А. П’яцоли, С. Абреу, А. Джойса, Р. Гальяно, А. Флоссена, Т. Хейда тощо. 

 В останні десятиліття особливого значення набуває звернення до камерно-інструментальної 
музики для різних ансамблевих складів, включаючи баянні колективи. В цей час саме авангард й мо-
дерн відкрили нові технічні та виражальні можливості баяну, сприяли пошукам в сфері конструктивно-
технологічних інновацій та напрямку вдосконалення прийомів звуковидобування. Особливу увагу ком-
позиторів й виконавців привертають перспективи поширення звуко-фарбових меж за допомоги онов-
лення гармонічної мови й переосмислення тембральної знаковості. 

 Композиторська творчість, спрямована на написання творів для "модерн-акордеону", відзна-
чається такими специфічними ознаками, як симфонізм розвитку музичної думки, масштабність темб-
ральної драматургії й особлива оркестральність мислення (наприклад, твори Вл. Золотарьова, В. 
Підгорного, В. Власова, В. Зубицького, А. Білошицького, В. Рунчака, А. Сташевського та ін.). Саме вка-
зані характеристики композиторського підходу до рішення творчих завдань сьогодення привертають 
увагу до широких можливостей однотембрових ансамблевих баянних складів або змішаних колективів 
з участю цього інструменту. Фонічно-сонорні можливості баяну, можливості утворення так званого "ме-
га-тембру" (тер. С. Калмикова [5]) зацікавлюють й композиторів-"не-баяністів", наприклад, Є. Станко-
вича, К. Цепколенко, Г. Ляшенка, Л. Самодаєву, Ю. Гомельську, В. Ларчікова, В. Щетинського, В. 
Польову та ін. 

Необхідно зазначити, що створення композицій саме для баянних ансамблів ще не отримало 
достойної практичної реалізації, але вже зазначається як один з найбільш перспективних напрямків 
поряд використанням ансамблів змішаного складу. При цьому залишається поширеною практика пе-
рекладень та транскрипцій. 

На особливу увагу заслуговує те, що твори в стилі "модерн-акордеон" демонструють значне 
поширення смислотворення в образно-змістовному плані з орієнтацією на абстракціонізм: тенденція 
до звуковираження таких явищ, як, міфологія, фантастика, містика, параномалія, скривлений простір, 
космос, сни, психологічні стани тощо, наприклад: "Сім слів Христа" С. Губайдуліної, "За тінню звука" 
Ю. Гомельської, "Три щиросердності" , "Delires II. Alhimie du Verbe" (2001), Л. Самодаєвої, "Duel-Duo 
no. 5" (1995), "Як нитка увірветься, годі їй зібрати всі перли знов" (1996), "Знесиллям зламані народи… 
Цвинтарна музика" (2000), К. Цепколенко, "Слов’янські боги" (2003) С. Азарової, "У лабіринтах душі, 
або terra incognіto" (2000), В. Власова, "Esse HOMO" А. Гайденка, "Музика на кінець тисячоліття" 
(1999) В. Зубицького, "SATory" (1998) А. Карнака, "Accordion" (2005) В. Рунчака, "Монолог-хід" (1994) А. 
Сташевського, "Двоє… паралельно… не перетинаються" (1996) О. Щетинського та ін. 

Отже, можна зазначити, що жанрово-стильовий спектр баянного мистецтва протягом свого 
розвитку й на сьогодення повною мірою демонструє майже всі художньо-естетичні стилі, напрями і 
течії, які характеризують загальну еволюцію вітчизняного музичного мистецтва, в їх хронологічній по-
слідовності та синхронічному співіснуванні з врахуванням відповідної специфіки даного інструменту. 
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Нефедов С. Ю. Жанрово-стилевой спектр баянно-ансамблевой литературы в Украине 
Статья посвящена изучению одного из наиболее важных аспектов отечественного баяно-ансамблевого 

исполнительства – его репертуарного обеспечения, которое имеет особое значение как с точки зрения демон-
страции уникальных художественно-технических возможностей инструмента и профессионального мастерства 
артистов, так и в плане накопления творческого потенциала для дальнейшего развития этого вида искусства. 

Жанрово-стилевой спектр баянно-ансамблевой литературы – переложений и оригинальных произведе-
ний – рассматривается в соответствии с её дифференциацией на основные направления: фольклорный, камер-
но-академический, эстрадно-джазовый и авангардный. 

При анализе и систематизации фактического материала учитываются закономерности исторического ра-
звития баянно-ансамблевого исполнительства, которые отразились на хронологической последовательности и 
синхронном сосуществовании разных эстетико-стилевых направлений, течений и тенденций. 

Ключевые слова: баянно-ансамблевое исполнительство, жанрово-стилевой спектр, репертуар. 
 
Nefedov S. Genre-style spectrum of bayan-ensemble literature in Ukraine 
The article is dedicated to the research of one of the most important aspects of national bayan-ensemble acting 

– its repertoire supplying. Therefore, the object of the research is the relevant stratum of musical works, and the subject 
is represented by its genre-style spectrum, additionally, the objective of the research is the classification of its main genre 
and stylistic groups. The scientific novelty in this context is contributed by ordering and specification of existing data in 
terms of genre-style definitions and the chronology of development of the bayan-ensemble literature. 

The analysis of musicological and repertoire literature allowed the author of this article to specify periods of folk 
movement in concert-performing and composer practice. The first period is dated from the end of XIX century to the first 
decades of the XX century. The quest for storing of the original genre-style image has allowed scientists to determine 
this period in the specified repertoire field as purely "folkloristic" (or "folk"). The second period is dated by 1940-1960s 
and it is defined as the period of academicism ("folk-academic" period). The next (third) period (since 1970 till 1980s) is 
associated with the general neofolk trend in music, which is defined as a phase of "new folk wave ". The modern period 
has begun since the last decade of XX century to the present day and it is a period that can be called as a kind of "meta-
neofolklorism".  

Throughout the process of professionalization and academicism of bayan-ensemble repertoire, the special at-
tention deserves its component such as translation. This particular stratum of repertoire (translated literature) has be-
come the impetus for the formation of such stylistic trends in the bayan art as the neoclassicism and neobaroque. 
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The spreading of neoromantic and neoimpressionism trends can be explained in the way that the artistic, aes-
thetic, lyric (lyric-dramatic) direction is appropriate to the bayan art in the connection to folk origin, which has been re-
flected as in early stage of music (amateur and semi-professional) as in the further development of such directions as the 
folklorism and neofolkorism. 

Concerning the evolutionary processes of stylistic directions of pop-jazz music in the accordion-bayan art and 
national culture provides the following chronology. The first stage (1920-1940's) is defined as the stage of becoming of 
the professional pop-jazz music in the accordion-bayan art. At the second stage (1950-1980's ) is started the involving of 
bayan (accordion) into the professional concert practice, resulting in the formation of the stage of the philharmonic spe-
cialization in this folk instrumental performance industry. The third stage (since 1970 till to the presence) is characterized 
by a transition from improvement of philharmonic specialization to the stage of academicism. 

In recent decades, avant-garde and modern has opened up the new technical and expressive possibilities of 
bayan, helped the research in the field of design and technological innovation and in the direction of the improvements of 
sound production methods. The particular attention of composers and performers are attracted by prospects of sound-
painting boundaries through updating the harmonic language and rethinking of the timbre significance.  

Therefore, it could be emphasized that genre-style spectrum of bayan art during its development and for nowadays 
demonstrates almost all of the art and aesthetic styles, trends and directions, which characterize general evolution of national 
musical art, in its chronological order and synchronic coexistence based on the relevant specifics of the instrument. 

Key words: bayan-ensemble acting, genre-style spectrum, repertoire.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ КРИМУ 

 
Статтю присвячено висвітленню різноманітних фестивалів, що проводяться в Криму. Ви-

значаються чинники, що безпосередньо впливають на формування фестивального руху в регіоні. 
Характеризуються конкретні фестивалі. Зроблено висновок, що в організації фестивалів й конкур-
сів в АР Крим використовуються унікальні можливості регіону, що сприяє збагаченню соціокульту-
рного простору України. 

Ключові слова: фестиваль, фестивальний рух, Крим, соціокультурний простір. 
 
Останні десятиліття позначені інтенсифікацією фестивального руху в Україні, зумовленою ба-

гатьма чинниками, в тому числі поступовою трансформацією соціокультурного простору. Означений 
процес відбувається як в столиці держави, так і в окремих регіонах. Серед останніх важливе місце займає 
АР Крим – поліетнічний регіон, що має свою специфіку, сформовану внаслідок взаємодії історичних, етно-
культурних, географічних тощо чинників. Ці особливості, безумовно, позначилися на характері фестива-
льних заходів, що відбуваються на території півострова. 

Фестиваль як прояв святкової культури, одна з найпоширеніших форм масового свята не лише 
стає важливим чинником насичення художнього життя Криму, а й певним чином регламентує, упоряд-
ковує його, адже низка таких заходів проводиться вже впродовж багатьох років. Як наслідок, форму-
ються стабільні ознаки соціокультурного простору як окремих населених пунктів, так і регіону в цілому. 

Питання, дотичні до проблем фестивального руху Криму, розглядалися в наукових працях, присвя-
чених культурі регіону. Регіональні особливості Криму з точки зору його культурного розвитку висвітлювали 
як культурологи, так і представники мистецтвознавчих спеціальностей. Так, Ю. Сугробова охарактеризувала 
особливості культуротворення Криму як поліетнічного регіону [6]. Етноконфесійні взаємодії в зазначеному 
соціокультурному просторі стали предметом дослідження Є. Жеребцової [2]. Спробу розглянути регіональні 
особливості музичної культури Криму ХХ ст. здійснив в своїх працях О. Яцков, який зосередився при цьому 
винятково на академічній музиці [11; 12]. В мистецтвознавчих працях вміщена також деяка інформація влас-
не про фестивалі. Приміром, деякі музичні фестивалі, що проходили в Криму, привернули увагу А. Чергєєва, 
який досліджував хорове мистецтво [8; 9]. Театральна складова фестивального руху принагідно відзначалася 
Л. Шиловою [10]. Однак фестивальний рух в багатстві та єдності його проявів до цього часу не висвітлювався. 

Мета статті – охарактеризувати тенденції сучасного фестивального руху Криму, визначивши 
його сутнісні риси. 

Культурна специфіка Криму як регіону України визначається низкою чинників, найголовніші з 
яких одразу варто означити. Це наявність глибокого історико-культурного коріння, що сягає у давнину 
й зумовлює наявність багатовікових культурних традицій. З багатством традиції безпосередньо 
пов’язана ще одна соціокультурна риса: півострів впродовж століть заселяли представники різних ет-
носів, нині культура кожного з них яскраво виявляється в сучасному художньому житті. Ще одна спе-
цифічна риса Криму – його географічне розташування, що визначає курортний статус регіону. 
Особливо відзначимо, що населені пункти автономної республіки – переважно селища, а також малі й 
середні міста (за винятком Севастополя, Сімферополя та Керчі). 
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Означені чинники безпосередньо відбиваються на такій важливій складовій художнього життя 
суспільства, якою є в сучасному світі мистецькі фестивалі. Спробуймо продемонструвати це на конк-
ретних прикладах.  

Багатовікова історія півострова містить сторінки, пов’язані зі стародавньою культурою скіфів, 
готів, гунів, угрів, згодом вихідців із Середземномор’я (греки, генуезці). Міста й селища Криму несуть 
відбиток свого колишнього статусу. Приміром, Солхат (нині – Старий Крим) за часів Золотої Орди, до 
складу якої тоді входив півострів, був столицею її територіального підрозділу – Кримського улусу. Бах-
чисарай був столицею Кримського ханства – держави, що існувала впродовж XIV–XVIII століть. З се-
редньовічних поселень генуезців народилися сучасні кримські територіальні підрозділи – міста 
Феодосія й Судак (колишні Кафа й Солдайя, або Сугдея), Інкерман (колишня Каламіта), Балаклава 
(колишнє Чембало). Кількість історичних пам’яток різних епох є настільки значною, що інколи Крим 
називають "музеєм просто неба". 

З давньою історією пов’язаний щорічний Міжнародний фестиваль античного мистецтва "Бос-
порські агони", започаткований у 1999 р. доброчинним фондом "Боспор" у Керчі. "Агоном" (в перекладі 
з грецької означає "змагання") у давньогрецькій комедії називався її композиційний центр, частина, де 
здійснювалася дискусія дійових осіб, що закінчувалася перемогою тієї з них, яка виражала думку дра-
матурга. В більш широкому сенсі "агон" – це поетичні, музичні театральні змагання з нагоди релігійних 
або громадських свят. Цілком природно, що "єдиний в Україні фестиваль античного мистецтва" [3] бу-
ло засновано саме в Керчі – одному з найдавніших міст нашої країни, що існує з 530 р., а з VI ст. мало 
назву "Боспор". В результаті археологічних розкопок на території міста було знайдено атрибути анти-
чного театру (маски, крісло тощо). 

Саме тому для організаторів фестивалю агони – це частина власної історії, змагання мешкан-
ців Боспору, "звернення до витоків і сплеск високої творчості, внаслідок чого те, що здавалося безпо-
воротно втраченим, здобуває нове життя" [3]. 

Розпочинався фестиваль як перш за все театральний захід, оскільки саме в театрі доби анти-
чності концентрувалися прояви різних мистецтв. Згодом склад учасників якісно розширився – до нього 
увійшли музиканти, танцівники, літератори, художники. Подібна практика стала реалізовуватися почи-
наючи з ІІІ фестивалю (2001 р.), коли в рамках "Боспорських агонів" були проведені Всеукраїнський 
художній дитячий пленер, присвячений 175-річчю Керченського музею старожитностей, музичний 
огляд струнних ансамблів Керчі, презентація книги "Мельпомена в Пантикапеї" [4].  

Згодом тенденція набирала силу. Приміром, у VII Фестивалі (2005) взяли участь не лише оди-
надцять театрів з України, Польщі, Білорусі, Молдови, Туреччини, але й також танцювальні й вокальні 
ансамблі, окремі виконавці, театр моди [3].  

Фестиваль 2006 р., як і попередні, дав глядачам можливість відвідати вистави театральних ко-
лективів з кількох країн; цей напрямок роботи отримав назву "Театральний конкурс (від античності до 
сучасності)". Крім того, в рамках фестивалю відбулися Міжнародний конкурс-пленер для фотохудож-
ників, літературний конкурс, конкурс бардівської пісні, майстер-класи для художників та творчі вечори 
митців – гостей фестивалю. До напрямків роботи фестивалю (організатори називають їх "сторінками") 
доєдналися прем’єрні конкурсні покази історичних кінофільмів з Росії й України, а також "Сторінка му-
зейних експозицій і виставок". 

Починаючи з 2007 р., "Боспорські агони" стали розширяти свої географічні й хронологічні межі: 
театральний конкурс ІХ Фестивалю відбувся в Євпаторії, фестиваль національних театрів і музична 
сторінка були реалізовані в Керчі, кіносторінка і творчі зустрічі з видатними акторами – в Феодосії, кон-
курс-пленер фотохудожників проходив у різних містах Криму. Фестивальні заходи в рамках "літерату-
рної сторінки" відбувалися в Керчі та Євпаторії вже з 1 березня, хоча урочисте відкриття фестивалю 
було призначене на 28 червня. Місцем, де було проведено церемонію закриття, став Лівадійський па-
лац. Зауважимо, що суттєво посилилася також мистецька складова фестивалю. Приміром, крім конку-
рсної театральної програми, в якій взяли участь колективи з України (в тому числі кримські), Росії, 
Білорусі, Польщі, Азербайджану, було проведено позаконкурсну – так званий "фестиваль національ-
них театрів". Тут були задіяні славетні колективи, що отримали широке визнання в світі: московські 
"Театр музики і поезії" під керівництвом Олени Камбурової, театр "У Никитских ворот" під керівницт-
вом Марка Розовського, Державний академічний центральний театр ляльок ім. С. Образцова, а також 
одеська комік-трупа "Маски". 

Про поступове зростання значення "Боспорських агонів" свідчить той факт, що оргкомітет Х 
Фестивалю очолив голова Ради міністрів АР Крим В. Плакида. Фестивальні заходи 2008 р. проходили 
у чотирьох містах Криму – Сімферополі, Євпаторії, Алушті, Ялті. Відсутність у цьому переліку Керчі 
пояснюється тим, що головний майданчик свята – театр ім. О. С. Пушкіна – був поставлений на ре-
монт, що триває і донині. 

З 2009 р. у фестивалю з’явився девіз: "Шануючи діяння і традиції батьків наших – прадідів, потріб-
но жити на землі, здійснюючи добро і зберігаючи істину…". Його заходи поширилися практично на весь 
Крим. Так, 2010 р. вони проходили в Керчі, Коктебелі, Сімферополі, Севастополі, Ялті, Алушті, Бахчисараї.  

У 2012 р. фестиваль "Боспорські агони" повернувся до Керчі, через рік відбувся ювілейний, ХV 
фестиваль. Показово, що у 2013 р. володарем Гран-Прі фестивалю став Кримський академічний укра-
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їнський музичний театр за рок-оперу "Ірод" (музика І. Поклада, лібрето О. Вратарьова), постановку 
якої здійснив (режисер В. Косов, прем’єра відбулася в Сімферополі наприкінці травня 2013 р.) [1]. 

Оригінальність художньої концепції фестивалю й високий рівень його проведення вже в сере-
дині 2000 х рр. визначили включення "Боспорських агонів" до переліку президентських заходів року й 
до списку заходів міждержавного Договору зі співпраці у сфері культури між Україною та Росією. 

Головна ідея фестивалю – демонстрація спадкоємності високого мистецтва від античності до 
наших днів – реалізується саме тут, на кримській території, з особливою переконливістю, адже істори-
чна пам’ять тут дбайливо плекають. Дійсно, коли урочиста церемонія відкриття проводиться просто 
неба, на розкопках стародавнього Пританея, що на горі Митридат (городище Пантикапей), як це ста-
лося 8 червня 2013 р., всі фестивальні заходи набувають особливого сенсу. 

Продовження історичних традицій гармонійно поєднується з прагненням втілювати засади різ-
них національних культур. Дійсно, у формуванні соціокультурного простору півострова важливу роль 
відіграє також поліетнічний склад його населення: нині тут мешкають росіяни, українці, кримські тата-
ри, а також караїми, греки, вірмени тощо. Це знайшло своє відображення у формуванні ще однієї важ-
ливої тенденції фестивального руху України. 

В місті Старий Крим з 2012 р. проводиться Республіканський фестиваль національних культур 
"Кримський світ". Як зазначалося в інформації газети "Кримська світлиця", "у рамках фестивалю було 
організовано павільйони російської, української, кримськотатарської та болгарської культур, виступили 
ансамблі народної пісні, були представлені старовинні предмети домашнього вжитку болгарської та 
кримськотатарської культур, національна кухня, а також пройшла виставка виробів майстрів декора-
тивно-прикладного мистецтва та картин художників "Реміснича поляна"" [7]. Частиною фестивалю є 
Всекримський конкурс кримськотатарської пісні та художнього читання "Мінарети Солхата". 

Крім того, тут з 2010 р. проходить фестиваль вірменського мистецтва "Сурб Хач", присвячений 
святу Вардавар (Преображення Господнього), одного з головних свят вірменської церкви. Базою для 
проведення "фестивалю-паломництва" є монастир XIV ст. Сурб Хач, назва якого перекладається з 
вірменської як "Святий Хрест". Сурб Хач – "єдиний з багатьох великих духовно-культурних центрів 
кримських вірмен, що дійшов до нас у відносно цілісному вигляді", – сказано в буклеті, що презентує 
монастир [5]. Метою фестивалю від його заснування також була популяризація монастиря як туристи-
чного об’єкта. 

Великої популярності набуває також Міжнародний фестиваль національних культур "Шовковий 
шлях" в Судаку. 

Мистецькі фестивалі й конкурси в малих і середніх містах України мають свою специфіку. З 
одного боку, фестивалі приносять користь містам, де вони відбуваються, оскільки концерти, спектаклі, 
виставки тощо стають нагодою для мешканців долучитися до мистецтва високого рівня. З іншого боку, 
фестивалі дають можливість їх учасникам і гостям пізнати історико-культурні особливості регіону або 
й самого міста, де той чи інших захід проводиться. Тут у специфічний спосіб вирішуються найсуттєвіші 
питання менеджменту фестивалів, а саме: менеджменту майданчика, роботи з квитками, безпека й 
охорона здоров’я, підходи до складення програми (зонування й робота кількох фестивальних сцен), 
розвиток аудиторії й створення фірмового стилю, охорони оточуючого середовища, роботи з органами 
державної влади й створення стійких відносин з місцевим бізнесом. 

У організації фестивалів активно використовується потенціал кожного конкретного міста. Бага-
то з них мають статус курортних, що додає додаткової привабливості для відвідувачів.  

Кліматичні умови Криму дають можливість широко застосовувати практику проведення так 
званих фестивалів Open Air – просто неба. Найбільшим в Україні фестивалем такого типу є "Джаз Кокте-
бель", заснований у 2003 р. Показником масштабу фестивальних акцій є те, що в ювілейному десятому 
Koktebel Jazz Festival (2012 р.) взяли участь більш як 300 музикантів з п’ятнадцяти країн світу. Концерти 
фестивалю відбуваються на чотирьох сценах: NuJazz Stage, розміщеній на території одного з пляжів, "Во-
лошинській сцені" в саду Будинку-музею Максиміліана Волошина, Open Stage, де відбуваються денні без-
коштовні концерти, а також "Зодіак" – нічному майданчику. Фестиваль "Джаз Коктебель" приваблює 
учасників зі всього світу (близького зарубіжжя, а також Куби, Великої Британії, США, Норвегії, Австралії 
тощо) – і авторитетних музикантів, і початківців, які розпочинають свою творчу кар’єру. 

Тривалу історію має найвідоміший на пострадянському просторі фестиваль електронної музи-
ки "Республіка Казантип" (інші назви – Оранжева республіка, Республіка Z, КаZантип), що проводиться 
в Криму з 1995 р. Місце його проведення змінюється: від початку це було містечко Щолкіне, згодом – 
місцевість під Судаком, з 2001 р. – селище Попівка неподалік Євпаторії. 

В організації фестивалів використовується туристичний потенціал регіону в цілому та його окремих 
міст. Прикладом може слугувати Міжнародний фестиваль мистецтв "Східні Ворота. АртПоле-Крим", що 
проходить в м. Бахчисарай у вихідні дні на початку жовтня. Організатори визначають захід як "фестиваль-
екскурсія", адже в ньому задіяні такі важливі й цікаві об’єкти, як Ханський палац, Успенський монастир, се-
редньовічний університет Зинджирли медресе, печерне місто Чуфут-Кале, мечеті, старовинні цвинтарі та 
фонтани. До арт-простору фестивалю вписаний також ландшафт, оскільки головною "сценою" фестивалю 
стають Східні Ворота Чуфут-Кале, в усі сторони від яких можна спостерігати гірські пейзажі та навіть море 
вдалині, а зміна сонячного освітлення створює додаткові оптичні ефекти. 
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Туристичний чинник працює також в організації численних дитячо-юнацьких і молодіжних фес-
тивалів-конкурсів, що проводяться в курортних містах від весни до осені: "Ялтинські канікули", "Біля 
Чорного моря", "Україна – Свята Родина", "Мистецькі барви", "Зірки Тавриди", "КупалаКримФест", 
"Мелодії літа", "Зіркова планета" тощо. 

Характеристика конкретних фестивалів дала можливість окреслити головні тенденції фести-
вального руху Криму в цілому. В організації фестивалів й конкурсів, що проводяться в АР Крим, вико-
ристовуються унікальні можливості регіону, що сприяє збагаченню соціокультурного простору України 
в цілому.  
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Сычова Е. В. Современные тенденции фестивального движения Крыма 
Статья посвящена освещению разнообразных фестивалей, проводящихся в Крыму. Определяются фак-

торы, непосредственно влияющие на формирование фестивального движения в регионе. Характеризуются конк-
ретные фестивали. Делается вывод о том, что в организации фестивалей и конкурсов в АР Крым используются 
уникальные возможности региона, что способствует обогащению социокультурного пространства Украины. 

Ключевые слова: фестиваль, фестивальное движение, Крым, социокультурное пространство. 
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Sychova O. Modern Trends of Festival process in Crimea 
The article is devoted to presentation of different festivals held in Crimea. It recognizes that latter decades are 

marked with intensification of festival process in Ukraine which is stipulated by many factors including step-by-step trans-
formation of sociocultural environment. The indicated process is taking place both in the capital of the state and particular 
regions. Important place among last-mentioned takes Autonomous Republic of Crimea, polyethnic region possessing a 
number of particularities formed due to interaction of historical, ethnocultural, geographical etc factors. These particulari-
ties have definitely affected nature of festival events taking place within the territory of peninsula. 

Particular festivals within the territory of Crimea have taken its interpretation in articles of different genres, among 
them academic papers. Crimea regional particularities in relation to its cultural development were presented, as well (works by 
A. Chergeiev, L. Shylova, O. Iatskov). But an attempt to distinguish modern festival process is made for the first time. 

It is recognized that ancient history of peninsula contains chapters related to early culture of Scythians, Goths, 
Huns, Ugrians, later descendants from Mediterranean – Greeks, Genoeses. Crimean cities and villages bear the impress 
of their previous status. For instance, Solkhat (now Old Crimea) was in the times of the Golden Horde which included the 
peninsula in those days the capital of Crimean Ulus, its territorial subdivision. Bakhchysarai was the capital of Crimean 
Khanate, the state that existed during the 14th – 18th centuries. Genoese medieval settlements grew into modern Cri-
mean territorial subdivisions – cities of Feodosiia and Sudak (former Kafa and Soldaiia or Sougdeiia), Inkerman (former 
Kalamita), Balaklava (former Chembalo). The number of historic monuments of different periods is so large that some-
times Crimea is called an open-air museum. 

An important part in formation of sociocultural environment of the peninsula is played by its polyethnic popula-
tion structure: nowadays it is inhabited by Russians, Ukrainians, Crimean Tatars, as well as Karaites, Greeks, Armenians 
etc. Every Crimean nationality has its rich and unique cultural traditions. 

Another specific Crimean feature is its geographic location which determines the region as a resort. Localities of 
autonomous republic are mostly villages along with small towns and towns (except for Sevastopol, Simferopol and 
Kerch). Arts festivals and competitions in small towns and towns in Ukraine have their specific nature which we have 
already covered in previous articles stressing both value of these events for localities in question and the fact they make 
it possible for participants and guests to experience historical-cultural particularities of the venue. 

Indicated factors directly affect such an important component of art life of society that arts festivals represent in 
present-day world; this deals with essential characteristics of the latter. 

The article analyzes specific festivals. It is indicated that "Bospor Agons" International Ancient Arts Festival that 
took place in Kerch for fifteen times already is joined with ancient history. The event in which artists from Ukraine, Rus-
sia, Poland, Kazakhstan etc. participate involves musical, literary, theater, visual and cinematographic components. 

In town of Old Crimea "Crimea World" Republic Festival of National Cultures has been held from 2012. Besides, 
at the beginning of July "Surb Khach" Armenian Arts Festival devoted to holiday Vardavar (Transfiguration) which is one 
of the main holidays of the Armenian church for the fourth time will be held here. "Pilgrimage festival" holding is based in 
Surb Khach, monastery of the 14th century. 

Popularity of "Silk Road" International Festival of Ethnic Cultures taking place in Sudak is increasing, as well. 
Crimea climate conditions make it possible to widely use practice of holding Open Air festivals. The biggest 

Ukrainian festival of this kind is Koktebel Jazz Festival founded in 2003. The scale indicator of festival actions is that in 
anniversary tenth Koktebel Jazz Festival (2012) more than 300 musicians of fifteen countries of the world took part. 
Since 1995 the most famous in post-Soviet space "Kazantip Republic" electronic music festival (other names are Orange 
Republic, Republic Z, KaZantip) is held in Crimea. The venue is always different: first it was Shcholkine town, then loca-
tion nearby Sudak and since 2001 it is Popovka village not far from Evpatoriia town. 

In festivals arrangement tourist opportunities of the whole region and its particular cities are used. As an exam-
ple we can take "Oriental Gate. ArtField-Crimea" International Arts Festival taking place in Bakhchysarai town at the be-
ginning of October. Providers determine the event as "excursion festival". 

Tourism factor is also efficient in arrangement of numerous festivals-competitions for children and young people 
held in resort towns from spring through autumn: "Yalta vacations", "Near the Black Sea", "Ukraine is a saint family", "Art 
paints", "Stars of Tavrida", "KupalaCrimeaFest", "Summer melodies", "Star planet" etc. 

In the arrangement of festivals and competitions held in Crimea unique capabilities of the region are used and 
this contributes to beneficiation of sociocultural environment of Ukraine integrally. 

Key words: festival, festival process, Crimea, sociocultural environment. 
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ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
 
У статті визначені специфічні функції та основні завдання регіонального дитячого театру 

в сучасній Україні, окреслено проблеми, пов'язані з його діяльністю в певній культурній епосі, зокре-
ма матеріальні потреби театральних колективів України в розширенні своєї мистецької діяльнос-
ті. Автор аналізує конкретні напрями діяльності дитячого театру в східноукраїнському регіоні, 
творчі досягнення його колективу, напрями роботи з ознайомлення дітей та юнацтва з кращими 
здобутками театрального мистецтва. 
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Найбільш актуальним на сьогоднішній день є визначення театру юного глядача як професійно-
го театру для дітей та юнацтва, для якого метою діяльності є виховання молоді та формування у неї 
естетичних понять і уявлень. Дитячий театр здатний своїми специфічними засобами впливати на по-
глиблення ціннісного ставлення до унікальності людської особистості, природи, культури, суспільства.  

Питання про специфічні особистісні цінності, відповідні ціннісним прагненням дітей та молоді, 
шляхи формування тих чи інших ціннісних установок не раз ставало предметом наукового досліджен-
ня. Зокрема цим питанням займалися такі вчені, як І. Бех, О. Вишневський, І. Зязюн, О. Кононко, В. 
Москалець, В. Постовий, Г. Сагач та інші. 

Проблема специфічних потреб дитячого театру серйозно досліджувалася з початку ХХ століт-
тя, коли виникла нагальна необхідність виховання та комплексної освіти молодого покоління держави 
(О. Брянцев, М. Бахтін). 

Мета статті полягає в дослідженні специфіки діяльності театру юного глядача в регіональних 
умовах існування, визначенні основних напрямів і завдань ТЮГу в конкретних культурних умовах. Су-
часний стан українського суспільства визначається кількісними та якісними трансформаціями, які 
впливають на культурну сферу та її складові. Серед них і сфера театральної діяльності, де суспільні 
зміни позначаються чи не найяскравіше. До того ж саме театральне мистецтво України з часів "пере-
будови" зазнало чимало перетворень.  

У дослідженні феномена дитячого театру в українській культурі важливо визначити місце і 
роль національного театрального мистецтва в сучасному соціокультурному поступі суспільства з ура-
хуванням нових соціальних реалій, що суттєво впливають на творчо-виробничу діяльність мистецьких 
колективів, проаналізувати процес взаємовпливу та взаємозалежності культурної й соціальної сфер у 
добу розбудови української державності. 

Реформа виявила нові форми та засоби існування театральних угруповань, призвела до появи 
цілої низки нормативних актів та документів, які закріпили ці нові явища мистецького життя, дієвість 
яких потребує на сьогодні свого наукового осмислення. Постала необхідність проаналізувати та закрі-
пити цей досвід не тільки на рівні емпіричних уявлень, а й на рівні науково обґрунтованих тверджень. 

Театральний експеримент кінця ХХ століття, спрямований на вивільнення театральної справи від тиску 
цензури, з одного боку, й на централізацію театральної діяльності, з іншого боку, мав певні наслідки, що позна-
чилися на діяльності театральних установ ХХІ століття. Відчутний, зокрема, став тиск глядацького смаку, що 
визначає рентабельність чи нерентабельність тієї або іншої вистави. Ця обставина не завжди викликала вдос-
коналення художнього рівня театрального репертуару, адже формування смаку глядачів – процес довготрива-
лий та нерівномірний, який потребує цілеспрямованої діяльності не тільки керівництва театру, а й держави в 
цілому, що відображається з боку держави у фінансуванні певних проектів, інформуванні населення через за-
соби масової інформації, простеженні напрямів розвитку театральної критики. 

Незаперечним є твердження, що ні освіту, ні культуру неможливо цілковито комерціалізувати, 
оскільки це сфери досить тонкі та важливі для розвитку рівня суспільства в цілому. Тому спрямова-
ність керівництва театрального колективу винятково на економічний бік діяльності призводить до пе-
рекосів у сфері художній. Комерціалізація театру призводить до його поступового знедуховлення, 
оскільки театральному колективові у прагненні економічно вижити доводиться робити акцент на роз-
важальний репертуар, що для ТЮГу в цілому неприпустимо. 

Театральна діяльність українського театру регламентована певними нормативними докумен-
тами, головним із яких є Закон України "Про театри і театральну справу в Україні" за № 2505-ІV від 
31.05.2005 р. Цей закон передбачає повну всебічну підтримку держави для театральних установ. Ще 
одним важливим документом є Державна програма розвитку культури на період до 2007 року, прийня-
та постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. № 1235.  

Проблеми театральної сфери ставали предметом обговорення засідань колегії Міністерства 
культури й туризму, причому одностайно констатувалося, що заявлені в попередньоназваних держав-
них документах питання залишаються нерозв’язаними й мають бути вирішені найближчим часом. На 
сьогодні театр вимагає більшої економічної підтримки держави, оскільки фонди декорацій, освітлення, 
костюмів потребують постійного поповнення, оновлення, покращення якості, тим більше, що сучасний 
театр пішов у технічних пошуках далеко вперед. Отже, ТЮГ потребує комплексного державного фі-
нансування й включення його діяльності до державних програм виховання молоді, програм, що стали 
б утіленням загальної концепції виховання майбутніх громадян держави. За цієї умови театр для дітей 
та юнацтва буде виконувати ті функції, які були йому притаманні від початку створення і які, власне, 
визначають його культурну специфіку. 

Незважаючи на розвиток інших розважальних закладів, театр має міцно й упевнено займати свою 
культурну нішу, він не може бути заміщений ні концертними шоу, ні футбольними матчами, ні кінофільмами, 
оскільки не виконує винятково розважальної функції. Натомість сучасний театр має бути більш видовищним, 
щоб конкурувати з іншими закладами, однак брак фінансування призводить до того, що театр дедалі більше 
за своїми можливостями розходиться з вимогами часу й стає менш конкурентоспроможним. 

Держава має виявляти зацікавленість діяльністю театральних закладів, розширювати їх мере-
жу, тобто включити питання театру до соціально-культурних програм, що відповідатимуть цілеспрямо-
ваній культурній політиці. Однак сьогоднішня реальність дає можливість зробити висновок про 
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недостатню оцінку державними закладами театру як засобу виховання, зокрема помітна відсутність 
стимулювання розвитку цієї сфери. Показовим є хоча б факт наявності державного оподаткування 
нових постановок і програм, що стримує розширення театрального репертуару. 

Подібні проблеми існують і на регіональному рівні, оскільки недостатньою є підтримка закладів 
культури установами обласного управління. Відтак регіональний театр змушений самостійно вирішу-
вати питання економічної рентабельності, браку драматичного матеріалу, відсутності закладів фахо-
вої підготовки, що спричиняє гальмування його розвитку, за якого не розкривається потенціал ні 
художніх керівників і режисерів, ні акторського колективу. 

Важливої проблемою театру в Донбасі є функціонування російськомовного театру юного гля-
дача в регіональному культурному середовищі. Цікавим феноменом ТЮГу в сучасній східній Україні є 
також двомовність репертуару.  

Ставлення російськомовного та україномовного населення регіону до російськомовного театру 
є досить продуктивним. Останніми роками в регіоні активно функціонує двомовність у всіх сферах на-
уки та культури, що сприяє зростанню популярності театру. У ситуації двомовності регіону за умов 
функціонування української мови як державної діяльність колективу російського театру дозволяє 
утримувати культурну сферу в рамках мовної та культурної толерантності. Тому для російського театру 
юного глядача важливим на сьогоднішній день є впровадження сучасних нестандартних форм сценічної 
діяльності, натомість мовного бар’єру для багатонаціонального населення України практично не існує.  

Репертуарна політика театру поєднує магістральну увагу до актуального прочитання російсь-
кої, української й світової класики і звернення до сучасної драматургії. Театр використовує різні шляхи 
залучення і виховання свого глядача, включаючи анкетування, глядацький форум, цільові вистави для 
учнівства і студентства, театральні фестивалі. 

Реалізуючи свою діяльність у досить специфічному регіоні України, що характеризується стро-
катістю населення як за етнічним, так і за конфесійним показником, колектив ТЮГу має обов’язково 
враховувати ці фактори. 

Як зазначає Г. В.Альохіна: "Сьогодні Україна, а особливо Донбаський регіон – це складна сис-
тема декількох культур. У цьому регіоні проживають, поряд із корінними народами, численні групи не-
корінного населення, багато транзитивних етнокультурних об’єднань, що потрапили сюди в результаті 
міграційних процесів останніх десятиліть. Кожна з цих груп характеризується власною релігійною іде-
єю, своєрідною ієрархією етнокультурних цінностей" [1, 73]. Сучасна культурна та національна ситуа-
ція в регіоні потребує формування у молодого покоління толерантного ставлення до представників 
інших культур, релігій тощо. Цю функцію, в тому числі, має здійснювати театр юного глядача, форму-
ючи у своєї аудиторії глибоке розуміння цінності кожної культури та людської особистості.  

Також в умовах полікультурного й багатонаціонального Донбасу надзвичайно важливе цілеспря-
моване формування норм і еталонів спілкування, поведінки в суспільстві, що відображають як соціально-
історичну, так і національну специфіку, зокрема з урахуванням багатонаціональності та багатоконфесійно-
сті регіону, тобто здатності уникати конфліктних ситуацій на цьому ґрунті, проявляти толерантність. 

Слід ураховувати й той важливий момент, що регіональний театр юного глядача охоплює на-
селення досить великого територіального комплексу, оскільки в сучасній Україні невелика кількість 
театрів – 125. Тому досить важливою тенденцією часу є розширення глядацької аудиторії за рахунок 
гастролей у невеликі міста й сільську місцевість, натомість до неї вдаються далеко не всі регіональні 
театри. 

Метою діяльності Донецького обласного російського театру юного глядача, що функціонує в 
місті Макіївка Донецької області, є реалізація державної культурної програми згідно з її принципами й 
шляхом створення сценічних вистав, організації культурно-масових заходів, збереження й примно-
ження національного та загальнолюдського культурного надбання. 

Головним виховним завданням театру є формування гуманного й естетично правильного 
сприйняття світу молодим поколінням, заснованого на вічних цінностях віри, надії, любові, залучення 
молоді до світу мистецтва й краси. 

Для вирішення цього завдання театр надає перевагу виставам за творами класиків світової лі-
тератури, що відповідають високим культурним та естетичним вимогам і не суперечать віковим потре-
бам аудиторії. З 2007 року керівництвом театру був узятий курс на поповнення трупи творчою 
молоддю, що дозволило створити вистави за класичними творами світової літератури для дітей і 
юнацтва – "Кентервільський привид" за О.Уайльдом, "Вождь червоношкірих" за О' Генрі, "Ромео і 
Джульєтта" У. Шекспіра, "Ніч перед Різдвом" за М. Гоголем.  

Останніми роками театр є учасником декількох міжнародних проектів, спрямованих на підви-
щення професійної майстерності акторів. У 2007 році група молодих акторів театру на запрошення 
Союзу театральних діячів Росії виїжджала на серію майстер-класів до Москви.  

З 2008 року театр активно співпрацює з IUGTE (Міжнародний університет "Всесвітній театральний 
досвід") і компанією "ArtUniversete" (Лондон, Великобританія), знайомлячи артистів театру з сучасними 
європейськими методами театрального тренінгу і побудови репетиційного процесу. Для цього у вересні 
2008 року фахівці з різних дисциплін сценічного мистецтва – актриса і режисер з Австралії Олівія Кранг, 
цирковий педагог Лінкос Якобсон зі Швеції, режисер з Великобританії Сергій Остренко – проводили майс-
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тер-класи з молодими артистами театру, знайомили їх з різними методами тренінгу, уживаного у світовій 
практиці, навчали основам акробалансу – акробати на підлозі й акробати з партнером. 

У вересні 2007 року Донецький обласний російський театр юного глядача став організатором 
Відкритого фестивалю театрів для дітей і юнацтва України "ТЮГ-2007". Попередньо всеукраїнський 
фестиваль ТЮГу проводився тільки у 1992 році, а відсутність творчого спілкування колег не сприяла 
поліпшенню роботи цієї категорії театрів, тому ініціатива була дуже важливою для розвитку мережі 
театрів юного глядача в Україні. 

Гостями фестивалю "ТЮГ-2007" стали колективи із Запоріжжя, Львова, Севастополя, Сум, Ха-
ркова. Знайомство з творчістю колег з різних yзагальні проблеми театрів, що працюють для дітей і 
юнацтва, визначитися з перспективами.  

У 2009 році театр провів Другий відкритий фестиваль "ТЮГ-2009", у якому взяли участь майже 
всі театри для дітей і юнацтва України. У рамках фестивалю під головуванням начальника відділу ми-
стецтв Міністерства культури і туризму України Воронько О.В. був проведений семінар директорів те-
атрів, на якому обговорювалися проблеми дитячих театрів країни. Вистава Донецького обласного 
російського театру юного глядача "Ніч перед Різдвом" була визнана кращою постановкою фестивалю. 

У фестивалі "ТЮГ-2011" брали участь театри із Запоріжжя, Львова, Одеси, Сум, Севастополя, Ха-
ркова й Макіївки. У тому ж 2011 році Україна була прийнята до організації АССІТЕЖ і виконком цієї органі-
зації, до складу якого входять театральні фахівці різних країн світу (Австралія, Німеччина, Індія, США, 
Ісландія, Японія), відвідав фестиваль "ТЮГ-2011", щоб познайомитися з творчістю українських театрів.  

У дні роботи фестивалю було проведено круглий стіл, на якому члени Виконкому АССІТЕЖ та 
українські фахівці театральної справи для дітей обговорювали проблеми дитячих театрів, планували 
форми співпраці театрів України з АССІТЕЖ.  

Останніми роками колектив театру здійснює активну гастрольну діяльність. Кожного літа у ра-
мках обслуговування дитячих оздоровчих таборів театр показує більше сімдесяти виїзних вистав у 
курортних зонах області. 

Керівництво Донецького обласного російського театру юного глядача багато уваги приділяє 
якості театральних постановок і, відповідно, якості підготовки колективу.  

Через відсутність в області спеціальних навчальних закладів, що готують акторів, режисерів, 
художників для роботи на професійній сцені, відсутністю у театру службового житла, а також неба-
жанням випускників театральних вищих навчальних закладів залишати міста, у яких вони отримали 
освіту, регіональний театр Донбасу змушений самостійно розв’язувати кадрові питання. З цією метою 
при театрі була створена студія, у якій навчається молодь від 16 років і старше. Заняття проводяться 
провідники фахівцями театру. Така діяльність дозволяє керівництву театру вийти з кадрової скрути, 
оскільки Багато хто з випускників студії сьогодні навчається у театральних ВНЗ Києва, Харкова, Лу-
ганська, деякі поєднують навчання з роботою у театральному колективі ТЮГу. 

Мета студії – залучити до співпраці з театром здібну молодь, зайняти її в допоміжному актор-
ському складі, дати можливість отримати практичний досвід акторської гри та режисури, щоб надалі 
отримати відповідну освіту й повернутися на роботу в ТЮГ міста. У 2008 році 7 випускників студії ста-
ли студентами театральних вишів України. 

За свою історію Донецький академічний обласний російський театр випустив близько трьохсот 
вистав, які подивилися більше шести мільйонів глядачів як в Україні, так і за її межами.  

Здійснюючи свою діяльність у регіоні, керівництво Донецького обласного російського театру 
юного глядача працює за такими напрямками: постійне оновлення театрального репертуару; залучен-
ня до роботи в колективі молодих виконавців; робота театральної студії для юнацтва області; активна 
гастрольна діяльність; моніторинг зацікавлення з боку глядачів театральними виставами; участь у фе-
стивалях і міжнародних програмах. 
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Слухаенко В. А. Театр юного зрителя как культурный феномен восточного региона Украины 
В данной статье определены специфические функции и основные задачи регионального детского театра 

в современной Украине, обозначены проблемы, связанные с его деятельностью в определенной культурной эпо-
хе, в частности материальные потребности театральных коллективов Украины в расширении своей художест-
венной деятельности. Автор анализирует конкретные направления деятельности детского театра в восточном 
регионе, творческие достижения его коллектива, направления работы по ознакомлению детей и юношества с 
лучшими достижениями театрального искусства. 

Ключевые слова: ТЮЗ, ценностные ориентации, эстетические задачи, формы взаимодействия.  
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Sluhayenko V. Theatre for youth as a cultural phenomenon eastern region Ukraine 
In the present article the specific functions and major tasks of the regional theater for the young spectators are 

given, identified the problems associated with its activities in the concrete cultural epoch. The author analyzes the spe-
cific activities of the theater for the young spectators in the Eastern part of Ukraine, as well as, his own creative achieve-
ments among the staff. 

The most important is to determine the Regional Russian theater for the young spectators as a professional 
theater for children and youth. Taking into consideration this statement, it is necessary to educate young people and form 
their aesthetic concepts and ideas. The theater for the young spectators can influence, by its specific means, the rela-
tionship depth and appreciate the uniqueness of human beings, nature, culture and society. 

The current state of Ukrainian society is defined by quantitative and qualitative transformations that affect the 
cultural sector and its components. Among them is the field of a theater, where the social change is the most marked or 
not. Unfortunately, many Ukrainian theaters underwent many transformations during the period of "perestroika". 

While studying the phenomenon of the children's theater in Ukrainian culture it is important to determine the 
place and role of the national theater in the contemporary social and cultural progress of society with new social realities 
that significantly affect the creative and artistic production activity groups and to analyze the mutual influence and inter-
dependence of cultural and social spheres. 

The state mast be interested in the activities of the theatrical institutions, expand their network, that includes the 
issue of theater in social and cultural programs that meet the purposes of the cultural policy. Today's reality makes it 
possible to conclude that the lack of assessment of public institutions of the theater, as a mean of education, leads to the 
lack of stimulation of the given area. It is significant that the existence of state taxation of the new productions and pro-
grams hampers the expansion of the theater repertoire. 

Similar problems exist at the regional level, because of the lack of support from the cultural institutions and insti-
tutions of regional administration, the local theater has to deal with solving different problems concerning: economic prof-
itability, lack of dramatic material, lack of special training institutions, which slowdown its development, and cannot 
disclose the potential of the art directors and directors or the company of actors. 

The main problem with the Regional Russian theater for the young spectators in Donbass is that it functions in 
the regional cultural environment. And one more interesting fact – the theater has a bilingual repertoire. 

The Theater repertory policy gives attention both to the topical reading of Russian, Ukrainian and world classics, 
as well as, modern drama. The theatre uses different ways of engaging and educating its audience, including question-
naires, "The Spectator Board performance targets" for apprenticeship and students, different theater festivals. 

By means of the following activities in the analyzed region of Ukraine, which is characterized by the diversity of 
the population, ethnic and confessional groups the spectators must take into account these specific characteristics. 

The purpose of Donetsk Russian Theatre for the young spectators, which operates in Makeyevka, is the realiza-
tion of public cultural programs in accordance with its principles and creating theatrical productions, organizing cultural 
events, preserve and enhance national, universal and cultural heritage. 

The main task of the educational theater is to create a humane and aesthetically correct perception of the world 
among the younger generation, based on the eternal values of faith, hope, love, attracting young people to the world of 
art and beauty. 

To solve this problem the theatre prefers to take the performances from the classics of the world literature and 
meet high cultural and aesthetic requirements and do not contradict the secular needs of the audience. Since 2007, the 
theater’s management has chosen the way of updating and enriching the company of young actors, this helps to create 
the performances based on classical works for children and youth – "The Centerville Ghost" by O.Wilde, "The Red Chief" 
by O'Henry, "Romeo and Juliet" W. Shakespeare, "The Night before Christmas" by M. Gogol. 

In recent years, the theater has taken part in several international projects aimed at improving the actors’ pro-
fessional skills. In 2007, a group of young theater actors were invited by the Russia Union of the theatrical figures to take 
part in the number of master classes in Moscow. 

Thus we may say that the Regional Russian theater for the young spectators has to solve a number of problems 
in order to gain its main goals. The problems are: the lack of governmental funding for the development of the creative 
initiatives, as a result of this, financial difficulties, staffing issues related to the lack of professional training in the regional 
institutions; constant need to expand the range of activities, so as to involve a wide range of the dwellers of the region 
into dramatic art; overcome the total imposing of the other types of entertainment that a modern leisure market offers. 
This may be quite far from the arts and educational challenges that the theatre wants to face. In other words, populariza-
tion the theatrical art among the dwellers of the region. 

Operating in the region, the leaders of the Regional Theatre for the young spectators work in the following direc-
tions: they update the theater repertoire, accept the young artists, open the youth theater studio, monitor the viewers’ 
interest in theater’s performances, take part in festivals and international programs. 

Key words: Theatre for Young People, values, aesthetic issues and forms of interaction. 
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КИЇВСЬКІ КОНЦЕРТИ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ ОЧИМА МУЗИЧНОЇ КРИТИКИ  

(за матеріалами рецензій О. Канєвцова в газеті "Києвлянин": 1900-1917 рр.) 
 
Стаття присвячена дослідженню практики проведення концертів духовної музики в Києві в 

період 1900–1917 рр. На матеріалі рецензій критика О. Канєвцова в газеті "Києвлянин" детально 
висвітлені особливості ставлення слухачів до духовних концертів, їх репертуарні вподобання, пи-
тання якості виконання духовної музики у Києві в порівнянні з аналогічними концертами Росії рубе-
жу XIX–XX ст. Всі матеріали архіву, на яких ґрунтується дослідження автора, в науковий обіг 
вводяться вперше. 

Ключові слова: концерти духовної музики ("духовні концерти"), "церковність" духовної музи-
ки, якість виконання, репертуарні вподобання, музично-концертна атмосфера. 

 
Українська музична культура кінця XIX – перших десятиліть ХХ століття – надзвичайно склад-

не, багатошарове і суперечливе явище, яке не до кінця вивчене і осмислене дослідниками. Загальна 
картина цього періоду буде неповною, якщо з неї виключити таке своєрідне явище музично-
виконавського життя, як хорові концерти духовної музики, або "духовні концерти", як їх називали су-
часники – заходи, які поступово привертають до себе дедалі більшу увагу дослідників української му-
зичної культури. 

Без духовних концертів, які проходили регулярно і, як свідчать джерела того часу, користува-
лися постійною увагою та інтересом з боку аудиторії, неможливо скласти всебічну панораму музично-
виконавського життя в Україні, особливо – у Києві, який, як відомо, був головним центром хорової ви-
конавської культури цього періоду. 

Водночас концерт духовної музики як самобутнє мистецьке явище, практика проведення кон-
цертів духовної музики в цілому, історія її затвердження в Україні залишаються ще фактично невивче-
ними, що й зумовлює актуальність даного дослідження. У цій статті хочемо простежити процес опису й 
аналізу духовних концертів очевидцями, тобто київськими музичними критиками і любителями духов-
ної музики. 

В газеті "Киевлянин" міститься безліч заміток, анонсів, рецензій і статей, що дозволяють зану-
ритися в музично-концертну атмосферу 1900-1917 років. Багато з них присвячені концертам духовної му-
зики. На їх основі можна судити про те, як ставилася київська публіка до цих заходів, які мала репертуарні 
вподобання, з яких точок зору оцінювала музичну подію. Останнє особливо важливо для музикознавця-
культуролога. Як відомо, навколо духовних концертів, що проходили в цей же час в Росії¸ в першу чергу в 
Москві, виникла широка полеміка в пресі. Обговорювалися насамперед питання естетичного плану – спів-
відношення церковного і музичного, проблеми розвитку і завдання церковної музики, принципи складання 
програм. У Києві духовні концерти також перебували в центрі уваги критики, але питання, які хвилювали у 
зв'язку з ними музикознавців, були іншими. Тим більше цікаво було б зіставити, які проблеми обговорюва-
лися тут у зв'язку з цим новим явищем музично-виконавської культури. 

В Москві наукове вивчення давньоруської церковно-співочої культури в другій половині ХІХ століття ви-
сунуло на перший план питання про шляхи розвитку самобутньої православної церковно-співочої культури, а 
також питання критеріїв "церковності" духовних музичних творів. З цього питання розгорнулася широка 
полеміка на сторінках московської преси: у 1899-1903 рр. – в газеті "Московские ведомости" і в 1909-1910 
рр. – в журналі "Хоровое и регентское дело", окремі статті з'являлися і в інших виданнях. Проблема особ-
ливо загострювалася тим, що в цій полеміці брали участь представники самих різних, часом протилежних 
за світоглядом соціальних верств і професій: з одного боку – видатні критики, музикознавці, знамениті ком-
позитори, з іншого – священнослужителі, регенти, рядові віруючі – парафіяни. 

У полеміці про "церковність" духовної музики всі були згодні з тим, що "церковною" є "тільки та 
музика, яка ні однією рисою свого внутрішнього духу не нагадує світську музику" [9, 565]; що стосуєть-
ся кола засобів музичної виразності такої музики – єдиної думки не існувало. Однак було два основних 
підходи. Ті, хто займав консервативні позиції і вважав, що церковна музика повинна бути, по-перше, 
об'єктивною, тобто позбавленою чуттєвості, підкресленого драматизму, і по-друге – доступною, прос-
тою і зрозумілою кожному віруючому, зручною для виконання найскромнішими хорами, тому її мають 
відрізняти мелодико – гармонійна і фактурна простота [8, 598]. Представники Нового напрямку духов-
ної музики вважали церковною музикою ті твори, які спиралися на форми і дух давньоруських наспівів, 
а також мали самі по собі "широкий і потужний художній задум, здатний розвернутися самим розкіш-
ним каскадом тонів", за допомогою використання всіх засобів композиторської техніки [9, 600-601]. 

У контексті всіх цих пошуків, рецензії на духовні концерти в Москві ставали "рупором" компози-
торів Нового напрямку. 

                                                 
© Харченко О. І., 2013  

Мистецтвознавство   



Вісник НАКККіМ  4’2013 

 211

У Києві була інша ситуація. Тут не було етапу попереднього наукового осмислення давньої 
співочої культури. Але все ж, безсумнівно, що передумовою критичного осмислення київською публі-
кою такого своєрідного з естетичної точки зору заходу, як концерти духовної музики, мала стати поява 
в Києві суспільства людей, здатних до адекватного сприйняття духовної музики – як художньо – сти-
льового, так і змістовно – смислового. На нашу думку, цьому сприяв розвиток хорової культури Украї-
ни, зокрема Києва, в ХІХ столітті. 

Як відомо, протягом XIX століття українська музично-хорова культура за короткий час пройшла 
шлях від панування хорових колективів, пов'язаних з Церквою, богослужбовою практикою і духовною 
освітою, – парафіяльні кліросні хори, братські шкільні хори, хорові колективи при семінаріях та духов-
них училищах, колегіумах та Академіях, – до появи спеціалізованих, чисто світських хорових колекти-
вів та музично – освітніх установ, таких, як хор університету св. Володимира, хорові колективи, 
створені М. Лисенком та іншими музикантами, зокрема хорами товариства "Баян". Цей процес отри-
мав в науці назву "хорового руху" в Україні другої половини XIX століття. 

Тепер богослужбовий і ширше, релігійний за тематикою репертуар почав виконуватися світсь-
кими хоровими колективами на концертній естраді, поза богослужбового контексту, поза вимогами 
церковного календаря, тобто з виключно художньою метою. Це, у свою чергу, провокувало церковні 
парафіяльні хори на свого роду "творче змагання" з хорами світськими і зумовило їх вихід за межі це-
рковного кліросу заради концертування перед широкою аудиторією. 

Така взаємодія церковного і світського професійного хорового виконавства виводила хорову 
культуру Києва (ширше – України) на новий рівень. У репертуарне поле церковних, кліросних хорів 
потрапляли твори світських авторів, українських, російських і західноєвропейських, які вимагали висо-
кого рівня професіоналізму. З іншого боку, перед чисто світськими хоровими колективами ставилися 
складні завдання адекватної передачі характеру і образності церковної музики, що досягається по-
вною мірою тільки в умовах богослужіння. 

Отже, в Києві головними питаннями ставилися перш за все питання, пов'язані з якістю вико-
нання духовної музики – рівнем вокального професіоналізму, глибиною виконавських інтерпретацій, 
освоєнням нового хорового репертуару, а також питання просвітництва, знайомства музикантів і слу-
хачів з новою для них старовинною та сучасною музикою, в першу чергу – російською та західноєвро-
пейською. У зв'язку з цією важливою подією, в Києві в 1913 році відкрилася консерваторія. Цікаво, що 
урочистості, пов'язані з цією подією, збіглися зі святкуванням 50-річного існування в Києві відділення 
Імператорського російського музичного товариства, яке офіційно почало свою діяльність в жовтні 1863 ро-
ку. "Ідея установи консерваторії в Києві не є чимось випадковим, несподіваним; – пише відомий київський 
піаніст, теоретик і композитор, випускник київського музичного училища РМТ, постійний музичний кореспо-
ндент газети "Киевлянин" О. Канєвцов, – вона давно вже тут назріла і природно підготовлювалася самим 
життям, швидко прогресувала з музичними потребами, тими сприятливими умовами, в які були поставлені 
в Києві як один із значних культурних центрів серед великих міст Росії" [4, 3]. 

З наведеного вище порівняння бачимо, що головна відмінність художніх завдань київських ду-
ховних концертів від московських полягала в тому, що в Україні проблеми, пов'язані з естетикою духо-
вної музики, естетикою церковного співу, були не так відчутні. В центрі уваги, як вище згадувалося, 
були художньо-виконавські та просвітницькі завдання. Ця особливість відбилася на змісті рецензій на 
концерти духовної музики, що проходили в Києві в 1900-1917 рр. 

Показовою є рецензія О. Канєвцова [1] на духовний концерт, який проходив у березні 1913 ро-
ку в приміщенні цирку, де виконувалася меса Дж. Россіні "Stabat Mater" за участю оркестру, з'єднаного 
хору і співаків – солістів під керуванням Е. Гранеллі. В силу значущості виконуваного твору духовний 
концерт був повторений тричі. Автор дає цікавий аналіз комерційної і, кажучи сучасною мовою, про-
дюсерського аспекту підприємства, зупиняючись на питаннях вибору творів, якості виконуваної музи-
ки, вибору приміщення і часу проведення концерту: "Здійснюючи таку цікаву справу, диригент, мабуть, 
не врахував деяких несприятливих для цієї затії обставин, завдяки яким, всі три сеанси не мали ні ху-
дожнього, ні матеріального успіху. Тим часом, у Києві люблять західну духовну музику, цікавляться 
нею, і внаслідок рідкісних випадків її постановки, звичайно охоче відвідують подібного роду концерти. 
Потрібно лише вміти влаштовувати їх, користуючись зручними для цього моментами, рахуючись зі 
смаками публіки. Е. Гранеллі у виборі п'єси для концертів зупинився на мало цікавому зразку західної 
духовної творчості: виконаний гімн Россіні "Stabat Mater" загалом не справляє враження п'єси, витри-
маної в строго – релігійному стилі, не відрізняється ні красою, ні глибиною змісту, ні перевагою спеці-
альних поліфонічних форм церковної музики. Завдяки скромній ролі оркестру і хорів у цьому гімні, 
написаному в дусі старої італійської опери, немає тієї урочистості, того піднесеного релігійного на-
строю, тобто тих головних якостей, які надають більшій частині зразків західно-церковної музики висо-
кий внутрішній інтерес і величезну музичну цінність. Бажаючи з надлишком окупити великі витрати, 
пов'язані з участю хору та оркестру, організатор цих концертів невдало скористався приміщенням ци-
рку, в негативних якостях якого (в сенсі його поганої придатності для музичних сеансів), публіка вже 
переконалася по деяким дослідам. До цих двох причин, які несприятливо вплинули на збори, можна дода-
ти ще й невдало вибраний для концертів час – друга половина березня; низка симфонічних оркестрів (два 
місцевих і чотири – п. Кусевицького), гастролі Бітістіні, концерти Гофмана, майбутні спектаклі Собінова, 
порядком спустошили кишені обивателів і відвернули останніх від концерту Е. Гранеллі" [6, 3]. 
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Далі у своїй рецензії О. Канєвцов переходить до аналізу якості виконання, пропонуючи низку 
тонких зауважень, що є яскравим прикладом професіоналізму музичного критика. О. Канєвцов, у своїй 
рецензії не тільки виносить сувору критику, а й проявляє якості глибокого, серйозного і вдумливого 
музиканта: "Я повинен сказати, що виконання меси далеко не відрізнялося художньою закінченістю і 
витриманістю настрою. Головний недолік його – повільні в порівнянні з метрономічними даними тем-
пи, встановлені диригентом, що внесло в деякі номери гімну нудні ноти, монотонність руху. Взагалі, 
диригент поставився більш-менш поверхнево до художньої обробки матеріалу за допомогою нюансів, 
до установки рівноваги між оркестром, хором і солістами . Потрібно сказати, що solo сопрано, баса, 
дует сопрано і меццо – сопрано, соло тенора були хорошими голосами солістів, які приймали участь – 
пані Куткова і старі наші знайомі пані Коваленко, пан Ростовський і Босс, особливо другого і останньо-
го). Вокальний квартет акапела пройшов з вельми сумнівною інтонацією. Найцікавіший з музики гімну 
– його фінал (у вигляді добре розвиненою фуги), – виконаний був неясно щодо виділення основної 
теми, що проходила у всіх голосах. Серед сольних номерів звертає на себе увагу арія баса "Pro 
peccatis" як найбільш пройнята релігійним настроєм. Не можна сказати, щоб хори у виконанні своїх 
функцій скрізь проявили блискучу технічну підготовку" [6, 3]. 

Важливою з точки зору музичних рецензентів "Киевлянина" бу освітньо-просвітницький аспект 
духовних концертів. У деяких випадках автори відгуків супроводжували їх відступами і коментарями, 
покликаними роз'яснити читачам і слухачам музично-естетичні наміри автора, жанрово-історичну ос-
нову виконуваного твору. 

Як приклад можна навести відгук того ж О. Канєвцова на концерт капели М. А. Надєждинсько-
го, що відбувся 21 листопада 1908 року, в якому серед іншого прозвучав давньоруський піснеспів XVI 
століття і обробка "Пещного действа" представника "нового напрямку" російської церковної музики 
А.Д. Кастальского . 

Автор відразу ж, на самому початку рецензії, привертає увагу читача до вибору репертуару 
концерту, після чого переходить до його естетичного обгрунтування, а також знайомить слухача з ху-
дожніми установками Нової російської школи: "Незалежно від якості кращої в Києві капели, керованої 
М. Надєждинським, яка завжди привертала увагу публіки, концерт цей порушив великий інтерес своєю 
програмою, особливо другою її частиною, в якій запропоновані були зразки російської старовинної це-
рковної музики XVI – XVII століть, а саме: "Достойно" розспіву царя Теодора і "Пещное действо" – в 
обробці талановитого в наш час композитора О. Кастальского. В даний час О. Кастальский (директор 
Московського Синодального училища церковного співу) серед музичних діячів є одним з видних пред-
ставників нового напряму в російській церковній музиці, що переслідує мету очищення церковного 
стилю від всяких чужих нам гармонійних надмірностей, що спотворили, частково, замаскованих під 
впливом західної творчості, головні риси російської національності, російського духу, так ясно вираже-
ні в старовинних церковних наспівах, у своєрідних їх ритмах і простих поєднаннях суворого стилю, за-
снованих, як і склад народної пісні, – на характерних гамах" [5, 3]. 

Далі О. Канєвцов, сказавши кілька слів про стиль стародавнього піснеспіву "Достойно", робить 
екскурс в історію обряду пещного дійства: "Що стосується "Достойно" старого розспіву, то від цієї кра-
сивої, повної настрою музики дійсно віє величною простотою, тим містичним духом старовини, який 
відбивався в світогляді релігійних людей. "Пещное действо", як старовинний церковний обряд (нині 
неіснуючий), відбувався в Кремлівському соборі при урочистих обставинах і зображував чудесний по-
рятунок трьох юнаків – Ананія, Азарія і Мисаїла, ввергнутих у вогняну піч Вавилонську. Вокальний ма-
теріал цього обряду складався з вигуків протодиякона (з точним мотивом) і широких вокальних 
періодів і фраз "отроків" , "дяків" , (і інших учасників обряду)" [4, 3]. 

Потім слідує невелика довідка про виконавчий склад "Пещного действа" ("Партії отроків вико-
нуються дитячими та частково жіночими голосами; дяками – тенорами і басами. Речитативи і вигуки 
протодиякона доручені басу (на описуваному концерті цю роль виконав о. Протодиякон Софійського 
собору М. Бистров, що володіє великим, звучним голосом) [5, 3], після чого рецензент переходить до 
аналізу фактури і ладогармонічної сторони і стилю твору вцілому: "Велика частина піснеспівів" Пещно-
го дійства "представляє собою зразки надзвичайно характерного двухголосно складання в строго кон-
трапунктичному стилі, заснованого на старих народних гамах. Особливо красиво звучить фраза 
отроків "Благословен сии Господи ", часто повторюваного після вигуків протодиякона і взагалі всі фра-
зи – відповіді їх, – а також урочиста фраза "Господу пойте и превозносите во вся веки", що слідувала 
в різних голосах після цілого ряду вигуків протодиякона, авитримана за настроєм пісня "На реках ва-
вилонських", розпочата тенорами і басами, потім дитячими голосами і закінчена всім хором" [5, 3]. 

У висновку О. Канєвцов дає пораду продюсера і одночасно музиканта-просвітителя: "Все це так ці-
каво, так свіжо, так щиро нарешті, так майстерно зроблено, що заслуговує повної уваги. Думається мені, 
що М. Надєждинський нічим би не ризикував, якби повторив "Пещное действо" в одному зі своїх майбутніх 
концертів, щоб ширше ознайомити публіку з цим оригінальним пам'ятником старовини" [5, 3]. 

Велику увагу музичний рецензент "Киевлянина" приділяє якості виконання твору. З цієї точки 
зору цікаво зіставити дві його рецензії, присвячені виконанню одного і того ж твору – "Реквієму" Дж. 
Верді, написані з різницею в 5 років в 1911 і 1916 роках. Обидва виконання відбулися на сцені міського 
оперного театру силами солістів, хору та оркестру київської опери. 
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У 1911 році О. Канєвцов відзначає високу якість виконання Реквієму, характеризуючи спочатку 
загальне враження від звучання: "Цього разу весь чудовий витвір Верді в загальному залишив ще 
більш сильне враження, ніж у першому концерті. У звучності всієї маси досягнуто більше рівноваги. У 
солістів тепер більшою мірою проявився той величавий спокій, у зв'язку з впевненістю, яка необхідна 
в даному випадку для підтримки належного настрою. У обробці терцетів, квартетів та ансамблів вико-
навці також набагато ближче підійшли до повної закінченості в сенсі чистоти інтонації і декламаційної 
ясності. Особливо добре звучали такі складні номери, як квартет "Requiem" і "Kyrie", "Lacrymosa", "Lux 
aeterna", "Domine Jesu"" [3, 3]. 

Далі автор характеризує окремих виконавців, виявляючи в собі тонкого знавця вокального ми-
стецтва: "кожен із солістів виконавців показав свої найкращі якості. Ступінь захоплення і глибокої про-
думаності сильніше виявилися в співі Тихонова, який до того ж давав і більше звуку порівняно з 
іншими співаками. У цьому співвідношенні найбільш економною виявилася пані Воронець, в голосі 
якої місцями трохи не вистачало сили і соковитості для широкої духовної кантилени. Вельми непогано 
впоралася пані Рибчинська зі своїм "solo" ("Liber Scriptus"), виконаним з хорошою витримкою, з прос-
тою природною нюансировкою. Голос співачки звучав краще в ансамблях, де не було чути вібрацію. 
Гідний похвали п. Долінін, який заспівав свою партію красивим яскравим звуком з дуже виразною ви-
мовою тексту і властивою музикальністю" [3, 3]. 

О. Канєвцов приходить до висновку про необхідність збагачення репертуару духовних концер-
тів такими складними, масштабними творами, як аналізований опус Верді: "З усього видно, що путнє 
вивчення меси Верді, на яке витрачено багато часу та праці, принесло, крім художнього інтересу, без-
сумнівно, величезну користь в сенсі технічної виправки солістів і хору; взагалі подібні твори можуть 
служити прекрасною практичною школою і для розвитку смаку у виконавців, і для технічного їх вдос-
коналення. Та й публіка, мабуть, поставилася дуже співчутливо до духовних вокально-оркестрових 
концертів. Чи не випливає з цього, що подібні сеанси дуже і дуже бажані і на майбутній час?" [3, 3]. 
Цікаво, що схоже судження про необхідність збагачення програми духовних концертів масштабними 
творами зі складними філософськими концепціями висловлював відомий московський композитор і 
музичний публіцист О. Нікольський у статті "Духовні концерти та їх завдання" [9, 600-601] . 

Зовсім інакше кореспондент "Киянина" характеризує виконання "Реквієму" Верді 5 років по то-
му. Починаючи свою рецензію із зауваження про те, що інтерес до видатних творів західноєвропейсь-
кої музики у київської публіки не втратив своєї гостроти, рецензент пояснює це високими якостями 
самої музики, дозволяючи собі зробити невеликий відступ в аналіз окремих аспектів твору: "У 
"Requiem" автор в яскравій музичній ілюстрації відмінно передав загальний початково-урочистий на-
стрій, що викликається поданням широко обробленої ідеї смерті. З окремих моментів всієї меси най-
більш сильне враження справляє хоровий номер "Dies Irae" ("День гніву"), що виражає в стрімких 
музичних фразах страх, несвідомий жах, що охоплює людство при одній тільки думці про настання 
фатальної грізної години неминучого божественного гніву і суду. Крім основних позитивних якостей 
музики меси – виразності, витриманості настрою, в ній на кожному кроці висуваються мелодійність, 
приваблива, гармонійна краса, колоритна оркестровка, що відзначає в оркестровому супроводі багато 
дрібниць та ілюструю такі моменти, як, наприклад: стони душі ( в "Lacrimosa" ) ... так і всі інші номери 
меси взагалі дуже змістовні і красиві" [7, 3]. 

Однак, говорячи про якість виконання твору Верді, О. Канєвцов не утримується від зауважень: 
"Що стосується виконання "Requiem" у першому сеансі, яке відбулося 17 березня під управлінням п. 
Штейнберга, то воно далеко ще не відрізнялося технічною закінченістю; головний у ньому недолік – 
звукова неврівноваженість між складовими елементами загальної маси хорів, оркестру, квартету солі-
стів, отримана, яка виникла внаслідок не цілком вдалого розміщення останніх. Хори, розтягнуті по 
всьому фронту сцени, взагалі звучали рідко, глухувато при piano і дуже різко при відтінку forte, заглу-
шаючи струнний квартет. При такому численному складі виконавців вокальний квартет краще б було 
помістити в бочку і в центрі, при тому трохи вище загального рівня. Оркестровий фон здавався місця-
ми (вступні такти до 1- номеру, "Lacrimosa" ) слабким по звуку. У виконанні деяких номерів (хоча б 
обох фуг) був взятий дуже швидкий темп, внаслідок чого трохи постраждала ясність поліфонії. Не мо-
жна сказати, що наповнення всієї меси було цілком коректним щодо чистоти інтонації; в цьому сенсі 
грішили і хори, і співаки – солісти" [7, 3]. 

Характерне заключне зауваження рецензента: відзначивши, що публіки на концерті було до-
сить багато, автор пише, що, все ж "ставлення слухачів до твору Верді на цей раз здавалося холодні-
шим, ніж при першій постановці в 1911 році" [7, 3]. 

Важливим для київських рецензентів було питання освоєння богослужбового репертуару світ-
ськими колективами, їх здатності передати змістовно-смислову глибину церковних творів . 

З цієї точки зору показова рецензія О. Канєвцова на перший виступ хору міського оперного те-
атру під керуванням І. Паліцина в духовному концерті, яке відбулося в 1910 році: "Духовний концерт 
хору київського міського театру, що відбувся 25 березня під управлінням І. Паліцина, залучив до зали 
Купецького зібрання багато любителів церковного співу. Сеанс цей, крім художнього значення, пред-
ставляв інтерес і як перший досвід виступу оперного хору на концертній естраді при виконанні музики 
такого саме стилю, з яким йому майже не доводилося мати справу в повсякденній практиці. Прослу-
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хавши всю програму сеансу, що містила в собі більш або менш цікаві зразки російської церковної му-
зики, я в загальному виніс гарне враження, хоча в самому виконанні поряд з позитивними його аспек-
тами можна вказати і на незначні недоліки. До останніх слід віднести звукову не рівновагу груп голосів, 
причому на характер всієї здорової маси помітний вплив зробили жіночі голоси на шкоду густоті басо-
вого фону. Недолік його соковитості спостерігався у всьому першому відділенні концерту; у виконанні 
інших п'єс сила звуку була розподілена набагато рівномірніше у всіх голосах, внаслідок чого яскраво були 
підкреслені мелодичні ходи басів, що прикрасили загальну звучність хору. Серед сопрано лише кілька осіб 
мають достатній діапазон з хорошим верхнім регістром, а багато хто бере деякі високі ноти з бою, невіль-
но, іноді й неточно. Що стосується здатності створити високий релігійний настрій, то оперний хор не у всіх 
п'єсах виявив таку в бажаній мірі, подекуди з провини самих авторів,які грунтують свій твір на оперних 
ефектах (наприклад "Отче наш" Направника ), частково ж по невмінню користуватися помірним нюансом, 
та розподіляти силу звуку в незручній обстановці концертної естради" [2, 4]. 

Безсумнівно, духовні концерти сприяли розвитку не тільки духовного, а й естетичного почуття 
представників київського музичного товариства, сприяли зростанню творчого потенціалу українських 
композиторів, диригентів, музикантів, стали одним з чинників стрімкого музичного та загальнокультур-
ного розвитку Києва на рубежі XIX-XX століть. 
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Харченко Е. И. Киевские концерты духовной музыки глазами музыкальной критики (на материа-

лах рецензий А. Каневцова в газете "Киевлянин": 1900-1917 гг.) 
Статья посвящена исследованию практики проведения концертов духовной музыки в Киеве в период 

1900–1917 гг. на материале рецензий критика А. Каневцова газеты "Киевлянин" детально освещены особенности 
отношения киевских слушателей к духовным концертам, их репертуарные предпочтения, вопросы качества испо-
лнения духовной музыки в Киеве в сравнении с аналогичными концертами России рубежа XIX–XX вв. Все мате-
риалы архива, на которых основано исследование, в научный оборот вводятся впервые. 

Ключевые слова: концерты духовной музыки ("духовные концерты"), "церковность" духовной музыки, ка-
чество исполнения, репертуарные предпочтения, музикально-концертная атмосфера. 

 
Kharchenko E. Kyiv sacred music concert in terms of music critics (based on reviews of O. Kanievtsova 

in the newspaper "Kyivlianin" 1900-1917) 
The article investigates the practice of sacred music concerts in Kiev during 1900-1917. Peculiarities of listen-

ers’ attitude to sacred music concerts, their repertoire tastes, and issues on quality of sacred music performance in Kyiv 
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in comparison with the similar Russian concerts at the turn of XXth century are presented in details in the newspaper 
"Kyivlianin" following the reviews of O.Kanievtsova, a musical critic. 

Ukrainian musical culture of the late XIX – early decades of the XXth century is extremely complex, multilateral 
and contradictory phenomenon which is still not fully studied and understood by researchers. Thorough investigation of 
musical-performing life in Ukraine, and, especially in Kyiv, which is known to be the main centre of choral performance 
culture of the period is impossible without sacred music concerts. 

The history of adoption and practice of spiritual concerts in Ukraine are still unexplored, which determines the 
relevance of this study. This article observes the process of describing and analyzing spiritual concerts by witnesses, i.e. 
by Kiev musical critics and admirers of sacred music. 

The newspaper "Kyivlianin" is an outstanding example of a large content of notes, announcements, reviews and 
articles that allow the author to plunge into the atmosphere of concert music of 1900-1917. Based hereon, there have 
been made conclusions about how the Kiev audience had treated these events, which repertoire tastes it had had and 
what had been the basis for evaluating a musical event. 

The article draws a distinct parallel between specifics and features of sacred music concert performances in 
Russia and Ukraine. Such aesthetic issues as the correlation of "church" and "music", the problems of development and 
tasks of church music and the principles of program preparation are the main issues that were primarily discussed in 
Moscow. Indeed, the scientific study of ancient church-singing culture in the second half of the 19th century put in the 
forefront an issue on ways of development of original orthodox church-singing culture and an issue on criteria of "eccle-
siasticism" of spiritual musical works. The article shows the main issues that were unfolded in the pages of the Moscow 
press, i.e. in the newspaper "Moscowskie Vedomosti" in the years 1899-1903, and in the magazine "Horovoe regentskoe 
delo" in the years 1909-1910... A question of "ecclesiasticism" of spiritual music and the main approaches to what the 
church music should be were important issues in Moscow. 

Quite different situation was disclosed and showed in Kiev. There was no stage of prior scientific understanding 
of the ancient singing culture. A prerequisite for critical re-evaluation by Kyiv audience of such original, from aesthetic 
point of view, event as a sacred music concert was the appearance in Kiev of society of people capable of adequate per-
ception of sacred music both as artistic-stylistic and content-semantic concepts. The development of choral culture of 
Ukraine, including Kyiv, in the 19th century has contributed to this. 

Liturgical and religious repertoire was performed by secular choirs on concert halls outside the liturgical context 
and beyond the requirements of the church calendar, i.e. exclusively for artistic purpose, which, in turn, instigated parish 
church choirs to a sort of "creative contest" with secular choirs and led them to move outside the choir place for concerts 
before a large audience. 

Interaction between church and professional secular choral performance brought a choral culture of Kyiv (and 
Ukraine) to a new level. Entering the repertory field of church and kliros works of Ukrainian, Russian and Western Euro-
pean secular authors required a high level of professionalism. Absolutely secular choirs were set complex tasks to ade-
quately convey the character and imaging of church music, which are fully achieved only in the context of worship. 

Thus, the main issues in Kiev turned out to be the issues related to the quality of sacred music performance, in-
cluding vocal level of professionalism, depth of performing interpretations and learning of new choral repertoire, as well 
as issues of education, acquaintance of musicians and listeners with an unknown ancient and modern music, first of all, 
with Russian and Western European music. 

Following the above comparison, the article highlights the main difference between artistic tasks of Kyiv and 
Moscow spiritual concerts, which consisted in the fact that problems associated with the aesthetics of sacred music and 
aesthetics of church singing in Ukraine were not so keenly palpable. As mentioned above artistic-performing and educa-
tional tasks were the focus of attention. 

Based on archival documents the author analyzes in this article spiritual concerts in Kiev and yet concludes that 
the concerts of sacred music have contributed to the development of both spiritual and aesthetic sense of the represen-
tatives of Kyiv music society, the growth of the creative potential of Ukrainian composers, bandmasters and musicians, 
and became one of the factors of the rapid musical and cultural development of Kyiv at the turn of XXth century. 

All archive materials which has became the basis of the author’s study, have been introduced in the academic 
review for the first time. 

Key words: concerts of sacred music ("spiritual concerts"), "ecclesiasticism" of spiritual music, quality of per-
formance, repertoire taste, musical concert atmosphere.  
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ІНТЕГРОВАНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ КАРТОНАЖНО-ПАПЕРОВИХ ПАКУВАНЬ 

 
Публікація присвячена всебічному вивченню явища інтеграції співвідносно до проектування 

пакувальної продукції. Розглянуто значення художньо-образних проблем як інтегратора, стан 
зв’язків між складовими, які впливають на процес проектування пакувань з картонажно-паперових 
та комбінованих матеріалів. Окреслена специфіка взаємодії всієї сукупності інтеграторів, визначе-
ні інтегративні підходи до проектування пакувань та позитивні й негативні умови взаємодії їх 
складових.  

Ключові слова: інтеграційні процеси, проектні концепції, інформаційно-комунікативні елементи. 
 

                                                 
© Чуєва О. В., 2013  



Мистецтвознавство  Косаковська Л. П. 

 216 

Вивчення досліджень, присвячених різноманітним проблемним аспектам проектування паку-
вань, дозволяє відмітити спільність думок багатьох науковців щодо значного ущільнення вимог до да-
ного виду продукції й доцільності визнання її інтегрованого характеру. Незважаючи на наявність 
наукових розвідок з посиланнями на інтегративний характер пакувальної продукції, цілісного та цілес-
прямованого висвітлення означеного явища співвідносно до пакувальної продукції допоки не здійсне-
но. Його вивчення та умови запозичення для окреслення специфіки проектування картонажно-
паперових пакувань потребують подальших наукових розвідок, деталізацій та уточнення.  

Найбільша складність у проектуванні пакувань полягає у наявності значної кількості різновек-
торно орієнтованих вимог, встановленні взаємозалежності між ними та визначені орієнтирів для фахі-
вців, які мають поєднати їх в кінцевому продукті.  

Спираючись на висновки М. Когана [6] щодо здатності творів мистецтва утримувати в собі всю 
сукупність суспільних вартостей, маємо стверджувати, що у графічному дизайні загалом та в проекту-
ванні пакувань зокрема художньо-образні проблеми є провідними для всього комплексу проблемних 
угрупувань, наявних в процесах проектування пакувальної продукції, що відіграють роль інтегратора.  

Згідно з висновками І.Козловської процес і результат інтегрування призводять до встановлен-
ня цілісності раніше розрізнених елементів, що характеризується узгодженістю та збільшенням кілько-
сті взаємозв’язків між всіма частинами, підвищенням інтенсивності дії кожної з них, внаслідок чого 
зростає рівень цілісності всієї системи. Термін "інтеграція" акцентує увагу на ускладненні та зміцненні 
істотних зв’язків між елементами інтегрування, у результаті чого формується цілісний, системний зі-
нтегрований об’єкт з якісно новими властивостями" [7, 179]. 

Великий енциклопедичний словник визначає інтеграцію, як: "1) поняття, що означає стан 
зв’язаності окремих диференційованих частин і функцій системи…; 2) процес зближення і зв’язку наук, 
що відбувається поряд із процесами їхньої диференціації" [3, 495].  

Аналізуючи інтеграційні процеси, М. Сова доходить висновку, що інтеграція – це не будь-які 
зв’язки взагалі між незалежними явищами, процесами, речами, а ситуація, за якої ці зв’язки стають 
для них істотними, взаємопроникними. Конкретизуючи, дослідник стверджує, що вони тяжіють до все-
осяжності, універсальності. Означені характеристики дозволяють вбачати "інтегративні властивості в 
результатах мистецької діяльності" [10]. Підтвердженням є дослідження М. Когана, в якому він ствер-
джує, що художній образ, виявлений як в творах мистецтва, так і в утилітарних об`єктах, виявляється 
знаком вартості, на відміну від її конкретного матеріального носія та фіксується лише ізоморфно [6]. 
Звідси, розглядаючи пакування як взаємодію складових, підпорядкованих інтегратору й керованих 
ним, необхідно зосередити увагу на сутності означених складових та рівнях зв’язків з інтегратором. 

В якості складових найбільш дотичних до художньо-естетичного комплексу виділимо: проектні 
концепції та стратегії їх формування; формотворення пакувань/типи пакувальних конструкцій; компо-
зиційна єдність представлення інформаційно-комунікативних елементів та художньо-технічні засоби їх 
відтворення. 

Виділення вищеназваних складових дозволяє побачити, що одна з провідних складових прое-
ктної діяльності – проектні концепції, їх варіативність – допоки не отримало у спеціалізованих дослі-
дженнях достатньо послідовного й переконливого викладення.  

Так, проектні концепції, досліджені й висвітлені О.Лаврентьєвим [14] як вектори стилеутворен-
ня, притаманні продуктам проектування за всіма спрямуваннями та розгалуженнями дизайну, у паку-
вальній галузі не витримали випробування на універсальність. Ні геометрична, ні метафорична, ні 
енергоінформаційна концепції допоки не здобули у пакувальній продукції відповідного рівня цілісності 
відображення. Наявні у незначній кількості пакувань окремі графічні елементи, частково відповідні 
властивостям вищеозначених концепцій, не є переконливим свідченням їх всезагальності. Виняток 
може становити тільки органічна концепція, що значною мірою реалізується у харчових товарах, стве-
рджує їх екологічність та корисність для здоров’я людини.  

Унікальність й складність проектування пакувань й створення проектних концепцій для них по-
лягають в тому, що цей процес є неможливим поза чітким усвідомленням проектувальником вимог і 
сподівань споживачів, оскільки властивості товарів є в першу чергу відображенням сукупних уявлень 
цих самих споживачів. З цього приводу Т.Хант переконаний, що проектування пакувань є подібним до 
створення знаків і символів, оскільки пакування – також є символом [11].  

Згідно з маркетинговими теорій для проведення перед проектних досліджень необхідні сукупні 
зусилля маркетологів, психологів та соціологів з наступною обробкою їх результатів та укладанням 
фахово-зорієнтованого завдання на проектування для дизайнера, залучення значних коштів на їх 
проведення. Натомість, у практиці вітчизняного проектування, режим економії, спонукає їх оминати 
означені дослідження й звертись безпосередньо до дизайнерів-проектувальників, яким належить ап-
ріорі провести означені дослідження, згенерувати проектну концепцію, обґрунтувати її дієздатність й 
забезпечити ефективний вплив проектних пропозицій. Проектувальник зобов’язаний виявити й унаоч-
нити зв'язок між властивостями самих пакованих товарів та очікувань споживачів щодо властивостей 
цих товарів, підкреслити та гіперболізувати ці властивості в такий спосіб, щоб вони допомагали това-
рам виділитись в осередку їм подібних та зайняти найбільш привабливе місце.  

Отже, для посилення дієвості означеної складової необхідні проведення спеціалізованих досліджень.  
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У публікаціях Т. Божко обстоюється думка, що "дизайн в пакувальній галузі не вкладається в 
рамки виключно декорування форми. Навпаки, сама форма і пов’язані з нею матеріали та конструкція зна-
чною мірою вже є вагомим чинником формування зовнішнього цілісного образу майбутнього пакування [2]. 
Водночас вимоги технологічного виготовлення, логістики та системи зберігання диктують жорсткі обме-
ження формотворенню, згідно з якими пакування повинно мати форму паралелепіпеду. Саме тут, за спо-
стереженнями Т. Божко, набуває місця дилема: вже існуючі та впроваджені конструктивні розробки 
пакувань не відповідають пропозиціям та порадам дизайнерів. Потрібно або проводити широкомасштабне 
технічне переобладнання вже врегульованого циклу, або "вмовити" дизайнерів прилаштувати свої пропозиції 
до вже існуючих конструкцій [2]. Визначальними, як правило, стають аргументи саме економічного характеру. 
Проектувальник має довести мінімізацію витрат за рахунок впровадження найбільш інноваційних технологій 
та "здійснити" ефективний вплив на споживачів через єдність конструкції та графіки. Питання оновлення 
формотворення тісно пов’язане з властивостями матеріалів і технологій виготовлення пакувань, а це на-
ступний, більш віддалений рівень зв’язків з інтегратором. 

Узагальнення матеріально-конструктивних проблем констатує їх зорієнтованість на утилітарні 
функції пакувань, на виконання обов’язкових норм, стандартів, тобто чітке підпорядкування вимогам 
технічних стандартів, впроваджених Україною та ЄС.  

Серед матеріально-конструктивних проблем значне місце займає надмірна вартість упаковки 
та забруднення довкілля. Ситуацію можна поліпшити завдяки адаптації і нюансованим змінам станда-
ртних конструктивних вирішень та найскорішому впровадженню інноваційних розробок екологічної 
упаковки – еко-пакувань. Перед науковцями з різних галузей ставиться завдання розробки та апробу-
вання таких матеріалів, щоб продовжували термін зберігання товарів й не забруднювали навколишнє 
середовище або були придатними до вторинної переробки з мінімальними витратами енергії. Втілені у 
нові або традиційні пакувальні конструкції, такі матеріали повинні забезпечувати єднання двох понять, а 
саме "зручності" й "практичності". "Зручність" – це адаптованість упаковки навіть до непідготовленого спо-
живача, логічність користування нею без додаткових пояснень. "Практичність" полягає в здатності упаков-
ки подавати товар в тому вигляді та у тій послідовності, які необхідні для найбільш продуктивного його 
використання. До того ж, "практичність" може розглядатись також як мінімізація витрат на виготовлення 
самої пакувальної конструкції, її складування, транспортування, наповнення й закріплення. Технологічна 
розгортка пакувальної конструкції повинна бути розрахована в такий спосіб, щоб її комбінаторне розташу-
вання на аркушевих або рулонних матеріалах забезпечувало мінімальну кількість відходів при висіканні. До 
того ж, розгортку, тобто пласку заготовку, зручно складувати та транспортувати. Тобто дизайнерські 
вирішення потребують врахування і суто інженерно-технологічних і логістичних завдань – саме тоді 
вони отримують право визнаватись інтегрованим. Тому формотворчі проблеми виходять багаторівневим: 
матеріалознавчі, технологічні, економічні, логістичні. Зосередженість проектувальників на будь-якому з 
рівнів веде до порушення інтегративних процесів, заважатиме формуванню цілісного художнього образу. 

Наступна складова, дотична до інтегратора – композиційна єдність представлення інформативно-
комунікативних елементів, що забезпечує ефективності впливу пакувань та формує позитивне ставлення 
до товарів. Її відсутність, за свідченням О. Ганноцької, надає товарам дешевий, а, відповідно, непривабли-
вий вигляд, позбавляє їх внутрішньої змістової єдності й цілісності [4]. Сенс проблеми полягає у відсутності 
взаємодії формотворення пакування з інформаційно-комунікативними елементами. Звідси – впливовість 
художньо-образного вирішення опосередковано пов’язується з властивостями ілюстративно-зображувальних, 
шрифтових та знакових елементів і способами їх композиційної організації. Проблемність цього угрупуван-
ня полягає у протиріччі між потребою викласти якомога більше інформації та з візуальним рядом товару. 
Тобто вони перемішуються, заміщуються або витісняють з пакування одне одного.  

Серед численних маркетингових вимог до пакувальної продукції, встановлених Ф. Котлєром, 
нами виділено вкрай негативне відношення до великої кількості інформативних елементів, що призво-
дять до виникнення суперечливого відношення до самого товару Автором також виділено відсутність 
уніфікації в зазначення термінів зберігання і придатності продукції [1]. Позбавлення пакувань інформа-
тивно-комунікативної функції є неможливим, а зменшення комунікативних елементів не буде схвально 
сприйнято самими споживачами. Тому в фахівців дизайну виникають протиріччя в процесі проекту-
вання пакувань. О. Гладун, передвіщає проблемність надлишкової інформації, називаючи її візуально-
інформаційним шумом, що забруднює соціальний і духовний простір споживачів [5].  

За результатами маркетингових досліджень Ю. Подцерковського [9] найбільшого ступеня 
схвальності у сприйнятті досягають графічні композиційні вирішення, що базуються на мінімальній 
кількості зображувально-змістових елементів. Мінімалістичний підхід зумовлено і модними спряму-
ваннями, і особливостями людської пам’яті та свідомості, яка ідентифікує та з запам’ятовує лише 3-4 
інформативних елементів.  

До означених проблем майже автоматично додається результативність образного впливу па-
кувань. Означена якість є багатозалежною: споживачі з їх стереотипами щодо властивостей самих 
товарів та відповідністю образу, створеного проектувальником; споживчі характеристик самого товару 
та індивідуалізація торгівельної марки. Залежно від характеристик самого товару результати можуть 
бути як спільними, так і суттєво відмінними для значної кількості соціальних груп. Тобто ми маємо не-
однозначний результат. 
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Розгляд результативності дозволяє побачити три можливі варіанти сприйняття: негативний, нейт-
ральний, позитивний. З отриманням негативного результату, протилежного очікуваному, важко взагалі ве-
сти мову про результативність, в такому випадку вона практично буде відсутня. Нейтральний результат 
може бути охарактеризований як низький рівень, але якщо він забезпечив позитивне ставлення до товару 
та його подальше ланцюгове рекламування потенційним споживачем, то він може набувати позитивної 
оцінки. Важко, а інколи просто неможливо відособитися від реальності і говорити про абсолютну впливо-
вість пакувань на всі типи споживачів. Як правило, позитивний результат для одного соціального угрупу-
вання може виявитися протилежним для іншого, а навіть досягнення позитивного результату ще не 
означає досягнення результативності. Залежно від характеристик самого товару результати можуть бути 
як спільними, так і суттєво відмінними для значної кількості соціальних груп. Спільні базуються на загаль-
ноприйнятих соціальних нормах і цінностях, визначаються основними потребами людини, їх можна вважа-
ти важливими для широкого кола суб’єктів, в той час як інші критерії і результати можуть бути специфічні 
для визначеної соціальної групи, що репрезентує певну культуру чи субкультуру.  

Спираючись на розглянуті проблемні угрупування та окреслений зв'язок між ними, отримуємо 
три вісі інтеграції пакувальної продукції. Чільне місце посідають – проектні концепції; друге – формо-
творення пакувань; третє – складові інформаційного представлення продукції, пов’язані з графічно-
комунікативними елементами.  

Отже, вивчення сутності пакувань як інтегрованого об’єкта дозволяє констатувати рівень ви-
світлення у науковій літературі різних галузей всієї сукупності функцій пакувань у системі споживання 
як достатній, а істотних взаємозв’язків між ними та характер взаємовпливу – як незадовільний. До 
найменш вивчених та висвітлених аспектів належать проблеми формування проектних концепцій та 
стратегічних підходів у проектуванні пакувальної продукції. Крім того, окреслено залежність художньо-
образного представлення пакувань від зв’язків між всіма складовими процесу виготовлення пакувань.  
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Чуева О. В. Интегрированные требования к проектированию картонажно-бумажных упаковок 
Публикация посвящена всестороннему изучению явления интеграции относительно проектирования упа-

ковочной продукции. Рассмотрено значение художественно-образных проблем как интегратора, состояние связей 
между другими составляющими, влияющими на процесс проектирования упаковок с картонажно-бумажных и 
комбинированных материалов. Обозначена специфика взаимодействия всей совокупности интеграторов, опре-
делены интегративные подходы к проектированию упаковок, положительные и отрицательные условия взаимо-
действия установленных составляющих. 

Ключевые слова: интеграционные процессы, проектные концепции, информационно-коммуникативные элементы. 
 
Chueva O. Integrated design requirements for the cardboard and paper packing 
The publication gives a comprehensive study of the phenomenon in relation to the integration of the design of 

products and packaging requirements for this type of product. The article discusses the importance of artistic and imaginative 
problems as the integrator and the state of relations between other components that affect the design process of packaging 
cardboard and paper and composite materials. The article shows the leading role of the arts- and artistic – project works in the 
creation of packages and in updating reporting system on goods that were made using these projects. Here we analyze 
scientific and journalistic materials on various aspects of the issue of designing packages. Such analyze allows to notice 
common thoughts of many scientists and researchers on the issue of large "compression" requirements for the design of 
cardboard and paper packaging and appropriate recognition of the integrated nature of the full range of packaging products. 

We consider the meaning and application of the scientific term "integrator" and its application to graphic design 
and packaging design directly. It is emphasized that the art-pattern problems are principal for the whole complex problem 
groups that exist in the process of designing packaging and play a role of an integrator. The use of the term integrator 
focuses on the specifics of the design. It cannot be considered as a simple summation of all the specified set of require-
ments. The project activity, by its very nature does not involve the use of "ready-made forms" and the universal "tem-
plates" for all design objects. Instead, it requires to make a choice in the direction to the optimal balance of all designated 
aspects and secure this balance in the forms of the design object. The conclusions were made about the integration 
processes in which integration does not play a role of a "mediator" between independent phenomena and processes, but 
makes these connections interpenetrative. In the future, this will affect the quality, efficiency and attractiveness of pack-
aging products for different groups of potential consumers. 

The article examines the concepts of "imagery" as a set of tools that form an integral graphics solution that 
combines both visual and text elements. The design of the packaging industry encompasses, determines and maintains 
a collection of factors that do not fall within the exclusive form of decoration, but rather a combination of shapes, materi-
als and design features is a significant factor in the formation of the outer packaging holistic vision of the future. 

Excessive cost of packaging that increases the cost of the packaged goods occupies a significant place among the 
material and constructive issues. The issue of innovation in creating an environmentally friendly packaging is touched on in the 
article. Their implementation and continued use in the consumer market is a priority for developers of innovative materials. 

Ecology today not only talks about the environment, but also about excessive information, so called the "visual-
information noise" that pollute social and spiritual space for active and passive consumers. The number of graphic-
content components plus the image, identity, brand names, and product names come into competition with each other. 
This problem reduces the effectiveness of the impact shaped packages. The axis of the integration is highlighted with 
respect to the packaging of products, based on discussed problem groups and the connections between them. The arti-
cle gives the outline for the types of relationships between them.  

Key words: integration processes, design concepts, information and communication elements. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ТАНЕЦЬ" 

 
Стаття присвячена обґрунтуванню культурологічного аспекту визначення поняття "танець". 

Особлива увага акцентується на основних етапах формування танцювальної культури - від доби Ан-
тичності до сучасності. Наголошується на необхідності вивчення танцю в межах сучасної парадигми 
системності, яка ґрунтується на плюралістичному поєднанні та інтеграції різноманітних теоретико-
методологічних підходів, що, на думку автора, може бути досягнуто в контексті культурологічної науки. 

Ключові слова: балет, балетмейстер, мистецтво, модус, нотація, хореографія, танцювальна 
лексика.  

 
Танець – це величезний пласт людської культури, який вбирає і передає своїми власними ме-

тодами і засобами весь соціально успадкований комплекс способів діяльності й переконань, що ста-
новить зміст нашого буття. Танець не просто посідає певне місце у соціокультурній реальності, а й 
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віддзеркалює всю культуру відповідної історичної доби в її цілісності. Завдання розуміння феномена 
танцю стають предметом дослідження не тільки мистецтвознавчої науки, а й інших наукових дисцип-
лін, зокрема культурології, що й визначає актуальність його дослідження в її межах. 

Загальнотеоретичні та прикладні розвідки мистецтва танцю викладені у працях вітчизняних 
(С. Анфілова, Д. Бернадська, П. Білаш, К. Василенко, В. Верховинець, Н. Горбатова, О. Гритчак, М. Загай-
кевич, О. Зінич, І. Книш, О. Мерлянова, Т. Павлюк, А. Підлипська. Ю. Святелик, Ю. Станішевській, 
П. Фриз, О. Чепалов, П.Чуприна, О. Шаповал, Д. Шариков та ін.) та російських (Ю. Абдоков, Н. Атита-
нова, Л. Блок, М. Брайловська, В. Ванслов, Г. Груцинова, Р. Захаров, М. Каган, П. Карп, М. Жиленко, 
В. Красовська, Ф. Лопухов, Н. Осинцева, В. Пасютинська, Н. Петроченко, В. Ромм, Ю. Слонімський, 
І. Смірнов, І. Солертинський, Є. Суриць та ін.) теоретиків і практиків танцювального мистецтва. 

Автор статті пропонує власний ракурс осмислення хореографічного мистецтва в межах куль-
турологічного аспекту його розгляду. 

Предметом дослідження є хореографічне мистецтво. Об’єкт дослідження – визначення фено-
мена танцювального мистецтва як об’єкта культурології.  

Мета дослідження полягає у виявленні специфіки та значення мистецтва танцю в сучасному 
культурологічному дискурсі. 

Місце танцю (ширше – хореографічного мистецтва) сьогодні ще недостатньо визначене. Тра-
диційно прийнято танець розглядати у мистецтвознавчому дискурсі. Проте сьогодні теоретичні дослі-
дження в галузі семіотики, філософії, культурології, історії, мистецтвознавства, психології, педагогіки, 
антропології поряд зі швидким темпом розвитку сучасних інформаційних технологій, що розширюють 
можливості наукового осмислення проблеми, дають можливість розглядати його за допомогою аналі-
зу більш широкого кола джерел. Варто зазначити, що, крім того, існують ще онтологічні та гносеологі-
чні проблеми танцю.  

Традиційне розуміння танцю як виду мистецтва, типу художньої діяльності навряд чи спросто-
вує аргументацію щодо його (танцю) теоретичної належності до мистецтвознавства й естетики. Проте 
очевидним є звуження такого підходу, коли йдеться про специфіку відношення (або стосунків) до сві-
тосприйняття, відвертої детермінованості танцювального цілого будь-якими фундаментальними зако-
нами, що знаходяться за межами хореографічної технології. В такому випадку танець стає предметом 
іншої науки, наприклад, теорії культури, що досліджує історично зумовлені типи людської духовності в її 
найбільш репрезентативних та таких, що підлягають соціальному спадкоємству формах. Адже танець не-
можливо розглядати поза зв’язками з іншими формами суспільної свідомості залежно від економічних ос-
нов суспільного розвитку. Танець весь час не просто займає відповідне місце у соціокультурній реальності, 
а й віддзеркалює своєю суттю всю культуру певного історичного часу, що, на нашу думку, є важливим 
фактом для досліджень динамічних процесів у танцювальній культурі.  

Для багатьох вчених абсолютно очевидно, що історична наука та весь комплекс пов’язаних з 
нею понять не просто можуть бути застосовані у хореографії, а й слугуватимуть своєрідним "гравіта-
ційним полем" (В. Суханцева) [13], яке здатне вловити її різноманітні кристалізації: від епохальних 
стилів і жанрів до формально-образних систем і способів конструктивності. Водночас виявлення спе-
цифіки танцювальних комунікативностей, прихованих механізмів процесів сприйняття хореографії, 
плотських і раціональних процедур художнього дійства – від створення до функціонування танцюва-
льного твору – уможливлюють теоретичні досягнення галузі знань, яку називають психологією творчо-
сті. Танцювальна проблематика також тісно межує з семіотикою (танцювальна знаковість і структура 
мови) та герменевтикою (хореографічний твір як текст). 

Саме поняття "танець", як справедливо зазначає знаний російський науковець у сфері хорео-
логії А. Фомін, лише спочатку здається зрозумілим і простим, а насправді – є досить невизначеним 
[14]. Складнощі виникають вже під час спроб визначити межі поняття. Найпоширенішим є трактування 
танцю як одного із засобів створення художнього образу в мистецтві. Хоча останнім часом з’явилися 
наукові праці, в яких ставиться під сумнів обмеження поняття "танець" межами лише особливого виду 
мистецтва. Подібне обмеження звужує сферу соціального функціонування танцю. На думку російсько-
го мистецтвознавця В. Ромма, "визначити танець тільки як вид мистецтва – значить визнати не тан-
цем майже половину танцювальних проявів" [11, 25].  

Н. Атитанова, російський дослідник проблеми, розглядає танець як смислову універсалію, ви-
значає його "специфічним мовним висловлюванням і певним феноменом, результатом знакової діяльнос-
ті, тобто культурним текстом" [1, 4]. Саме у можливості виразити невиразне, сказати про те, що не можна 
адекватно відобразити словами, а також у зоровому образному сприйнятті, полягає цінність танцю. 

Співзвучними є твердження російської вченої Н. Петроченко, яка доводить, що "танець як 
культурне явище виступає своєрідним текстом, що відображає тип і особливості культури даного ет-
носу певної культурно-історичної епохи за допомогою своєї особливої пластичної мови. А оскільки 
будь-який текст створюється на основі контексту й передбачає подальше повернення до нього, то та-
нець розглядається саме в рамках певної культурної парадигми" [10].  

Н. Осинцева, дослідник аспекту антропологічної онтології танцю, обґрунтовує можливість постано-
вки питання щодо онтології та виявлення основних тенденцій осмислення танцю на різних історичних рів-
нях функціонування європейської цивілізації. В антропологічному сенсі, визначаючи специфічні атрибути 
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танцювального буття ("поза", "крок", "стрибок", "пластика" та ін.), авторка виявляє найсуттєвіші онтологічні 
особливості рухів тіла під час впливу на психосоматику та мислення людини (кружляння, рівновага, послі-
довність, порядок, математична розмірність) [8]. Тіло у танці "розмовляє" чарівністю, залученням до себе 
погляду (скажімо, граціозністю, математичною розмірністю, стрибковим проривом реальності), тобто, 
можна сказати, що тіло в танці трансцендентується. Властивість танцю "виходити за межі тілесності" 
свідчить про здатність суб’єкта до мислення та пізнання. Адже "танець у його гносеологічному значен-
ні створює відповідний тонус тіла (стан тривалого збудження або м’язової тканини, що не супроводжу-
ється стомленням), який впливає на можливість пізнання" [8, 20], – стверджує вчена.  

Наша позиція повністю збігається з подібними думками. Аналіз досліджень останніх років по-
казав, що танець не вміщується у жорсткі рамки категорії "вид мистецтва". Поняття "танець" поширю-
ється і на дії, що не попадають під таку категорію, це одне з найпоширеніших явищ людської культури. 
Пропонуємо трактувати танець як одну з форм суспільної свідомості, що відображає реальну дійсність 
у художніх образах та бере участь в соціокультурному історичному поступі.  

Адже унікальність танцю як виду мистецтва полягає в тому, що в ньому на перший план висту-
пає людина як соціокультурна та психофізична цілісність. Танець, відповідно, створюється не лише 
фізичним рухом, а й рухом думки, почуттів, станом душі. Людина – це невичерпна сутність, яка здавна 
тяжіє до психічного самовираження у фізичному просторі, тому історична зміна поглядів на танець як 
частину буття завжди синхронізується з реальністю. Саме тому сучасна хореографічна культура де-
далі більше набуває культурологічного значення як показник світоглядних інновацій, які відбуваються в 
особистісних характеристиках її суб’єктів. На думку українського мистецтвознавця П. Фриза, узагальнення 
таких характеристик дало змогу з’ясувати, що сучасна хореографічна культура – це "динамічне й інтегро-
ване явище, процес творчої самореалізації, який передбачає створення нової інформації, тобто продукти-
вну діяльність" [15]. "Поза сумнівом, –вказує В. Ромм, – танець є явищем культурологічним, соціальним, 
тобто суспільним, історико-суспільним або теоретико-суспільним. Адже і не може бути такого мистецтва, 
яке не пов’язувалося б з відповідною епохою або моментом історичного розвитку. Не лише танець, а й за-
галом культура, мистецтво є продуктом суспільного розвитку і підлягає віданню культурології" [11, 60]. 

У такому контексті важливо зазначити, що історія хореографічного мистецтва налічує не одне 
століття і веде свій відлік з далекого минулого. Відповідно до історичного поступу людства онтологія 
хореографічної складової світової культури виокремлює кілька модусів функціонування танцю: архаїч-
ний, античний, релігійно-середньовічний, середньовічно-куртуазний (народний і придворний), а також 
модус професійного мистецтва (класичний танець, романтичний танець, танець-модерн, постмодерні-
стський танець та ін.). 

Перші згадки про танець пов’язані з космологічними міфами, в яких танець бере участь у на-
родженні світу з хаосу (наприклад, індуїстська міфологія). Міф стає наскрізною реальністю хореогра-
фічної культури, починаючи від протокультури, коли він (міф) виконував світоглядну функцію, а танок 
був складовою релігійного або побутового ритуалу. Танець як частина релігійного культу був засобом 
забезпечення існування людини в особливому психічному стані, відмінному від повсякденного, в яко-
му можливі різного роду містичні контакти зі світом духовних енергій. Крім того, започаткований у пра-
давні часи танець був також безпосередньо вплетений у повсякденне життя як дійовий засіб сезонної 
організації трудових буднів, обрядування урочистостей, прикрашання свят. Первісний танець виник 
ще до появи музики - під ритм найпростіших ударних інструментів. Ритмічно організований тілесний 
рух здійснює вплив на підсвідомість, далі – на свідомість людей. Така властивість танцю, що поєднує 
ритм із м’язовою реактивністю людини і використовується сьогодні в танцювальній терапії, сягає ко-
рінням у давню традицію ритуальних танців [4; 6; 9, 5; 11].  

Під час аналізу зображень танцювальних рухів первісної людини увага дослідників – археоло-
гів, істориків, антропологів, хореологів – більше зосереджується на ритуалах і релігійних традиціях, а 
не на описах самого танцю. Реконструкція давньої культури відбувається часто на основі прямого пе-
ренесення етнографічних досліджень сучасних культур (за принципом: ми не відаємо, як танцювала 
первісна людина, проте це може проілюструвати поведінка сучасних примітивних племен, що пере-
дають сьогодні ритми через рухи ніг). Часто дослідники під час інтерпретації семантики первісних зо-
бражень покладаються лише на свої, часто суто інтуїтивні відчуття. 

Водночас декодування та репрезентація синкретичного стародавнього танцю вводять нас до 
мікрокосму суб’єкта, яким він існував багато тисячоліть, а тому і перетворюють нас на співучасників, 
здібних до точнішої інтерпретації. Тобто з’являється унікальна для культурології можливість заглянути 
в часи, коли зароджувалася людська культура, прослідкувати перші кроки її еволюції. Хореографи-
практики (балетмейстери і постановники танців) у пошуках семантичної складової стародавніх зобра-
жень йшли попереду теоретиків. Проте такі роботи завжди ініціювалися не науковими, а тільки худож-
німи інтересами. Пластичне, образне та змістовне наповнення первісних пам’ятників активізувало 
творчу фантазію балетмейстера, надавало хореографічному твору неповторний аромат часу, часто 
ставало основою сюжетів концертних номерів і цілих спектаклів.  

Про те, що хореографія виокремилась у мистецтво ще з античних часів, свідчать численні ар-
тефакти із зображенням людей, що танцюють, та стародавні театри, тобто будівлі, що зводилися спе-
ціально для виконання в них творів мистецтва, зокрема хореографічного. У творчих доробках 
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античних філософів – Сократа, Платона, Аристотеля, Лукіана, Дамона, Піфагора, Протагора та ін. – 
проблеми "мусичних" мистецтв (танець, музика, поезія) займали провідне місце. Антична калагатія 
мала на меті виховання гармонійної людини, в якій поєднано інтелектуальне, фізичне, моральне й ес-
тетичне. Духовний розвиток поєднувався з фізичною досконалістю тіла. Стародавні греки розуміли 
танець як гімнастику та засіб оздоровлення тіла (Гомер, Есхіл, Софокл). Загалом у старогрецькій філо-
софії і літературі традиційною була теза Платона, висловлена ним у працях "Закони" і "Держава", основ-
ний зміст якої зводився до того, що людина, яка не навчена танцювати, є недосвідченою і грубою, у той 
час, як досвідчений танцюрист – це втілення культурної людини. Зокрема, в одному з останніх творів 
Платона "Закони" розвинена теорія хороводного мистецтва і зумовлені всі священні співи, всі танці, які 
виявляються реальним здійсненням закону. Крім того, він створив власну класифікацію танців.  

Лукіаном був написаний трактат "Про танець", один з кращих творів античної естетики, повніс-
тю присвячений мистецтву давньогрецького танцю. Автор із захопленням інтерпретує танок як модель 
космосу, як модель єдності душі і тіла. Він розмірковує про роль і значення танцю у житті людей, гово-
рить про вимоги до людини, яка вирішила присвятити себе танцювальному мистецтву, говорить про 
єдність людини з іншою людиною, про єдність душі і тіла, про пластику, тілесність, рушійність, динамі-
чність. Так, він піднімає, моралізує естетично визначає і в певній мірі наставляє людину до гармонії. 
Важливо, що Лукіан не обмежується лише описом танцю у грецьких реаліях, а також описує давньо-
єгипетську хорею. Зокрема, єгипетський астрономічний танок свідчить про те, що танцюристи моде-
лювали рух небесних світил. Танок був космологічним та астральним, говорив про те, як тіло людини, 
тіло космосу і сам рух планет передавались в русі танцюристів.  

У пізній античності танець аналізувався критично, з позицій раннього християнства, у контексті 
видовищних мистецтв, проте одночасно вказувалося на його корисну роль у пробудженні устремлінь 
душі до Бога (Кипріан, Лактанцій, Тертуліан) [8; 9, 6–7; 11; 12].  

У "темні віки" Середньовіччя (V–ХІ ст.), які більшість спеціалістів вважає добою "організовано-
го християнства" [16, 138], формуються протилежні типи мислення. Одні мислителі епохи (Климент 
Александрійський, Василь Великий) вважали танець символом єдності з Богом, символом розуміння 
його космічної сутності. Інші (Святий Амвросій, Августин Блаженний та ін.) засуджували танець, нази-
ваючи його породженням пороку та розкоші. Офіційна християнська ідеологія стверджувала, що будь-
яка людська активність передусім мала спрямовуватися на розвиток внутрішнього світу людини, тоді 
як піклування про фізичну красу тіла вважалося аморальним і гріховним. Танці, як найяскравіший прояв 
тілесності в народі, були заборонені, оскільки їх пов’язували зі стародавніми язичницькими обрядами. 
Гнаний церквою танець переміщається на периферію культури, випробовуючи постійні звинувачення з 
боку релігійних мислителів у збудженні чуттєвості. Воднораз деякі види танців допускалися, якщо вони 
виконувалися на славу Господа або присвячувалися певним церковним подіям. Проте всі тілесні про-
яви, загнані всередину під натиском релігійної домінанти, неспинно проривалися назовні у формі ни-
зової карнавальної культури. Танець почав розвиватися у майстерності мандрівних акторів – вагантів і 
жонглерів (на Русі – скоморохів), почасти гнаних церквою.  

Епоха Відродження забезпечила феєричний розквіт пластичного мистецтва. Антропоцентризм, 
гуманізм і переосмислення християнської традиції призвели до абсолютизації людської особистості та 
перетворення мистецтва на професійну діяльність. Разом зі зміною поглядів на зміст внутрішнього та 
зовнішнього існування людини тілесному знову було повернено сенс самодостатності та краси. Тілес-
на краса у ренесансну добу одухотворялася, наповнювалася новим сенсом, що вплинуло на розквіт 
куртуазної танцювальної культури і становлення парного бального танцю.  

У середньовічно-куртуазному модусі досягають полярної протилежності бальний і народний 
танці, які функціонують паралельно. В системі придворного етикету танець набуває нового громадсь-
кого призначення – із забави він перетворюється на засіб досягнення політичних ідей, кар’єрного зро-
стання або елемент любовної інтриги. Формуються канони парного танцю (для чоловічої і жіночої 
статі). Жорстко регламентований етикет поширювався і на бали, які стали формою соціальної органі-
зації, що визначає тип поведінки всередині світської культури. Середньовічно-куртуазний модус буття 
танцю створив благодатний ґрунт для виникнення професійного сценічного танцю.  

Раціоналізм і природничо-науковий підхід Нового часу відносно проблеми тілесності дали змо-
гу розпочати формування науково-методологічної бази хореографії (П. Бошан, Р. Фьойє, Ж.-Ж. Но-
верр). Це, у свою чергу, сприяло появі онтологічно нового модусу танцю – професійного класичного 
балету, який сформувався у період кульмінаційного розквіту куртуазної бальної культури, а згодом 
перетворився на окремішній вид мистецтва. Модус буття класичного балету пов’язаний із здатністю 
рухів тіла "розмовляти", створювати діалог з глядачем, впливати на нього через створений художній 
образ [9, 7–23]. 

Разом із появою нових видів танців робляться спроби їх теоретичного осмислення. XV–XVIІ 
століття відзначені обґрунтованим науковим підходом до танцювального мистецтва: виданням спеці-
альної літератури, присвяченої не лише техніці виконання, а й питанням поширення танцювального 
мистецтва у суспільстві. У Франції, скажімо, король Людовик XIV (1643–1715 рр.) з дитинства танцю-
вав у балетних виставах, а в 1661 р. заснував Королівську танцювальну школу (Académie Royale de 
Danse), відвівши їй місце у Луврі. Академія згодом перетворилася на Паризьку національну оперу.  
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Зародження академічного балету супроводжувалось розробкою системи й термінології сценіч-
ного танцю Важливого значення при цьому набула розробка нотації (лат. notatio – запис) хореографіч-
них творів, тобто процедура запису інформаційних даних щодо танцювальних рухів засобами певної 
системи. Так, починаючи з першої половини XV століття, нам у спадок залишилися писемні пам’ятки-
нотації творів хореографії. Зокрема, в Італії відомі такі опуси, як "Про практику або мистецтво танцю" 
Гульельмо Ебрео (1455 р.), "Книга про мистецтво танцю" (1455 р.) Антоніо Корназано, "Танцівник" 
(1581 р.) Фабриціо Карозо та ін.  

Найвідомішими збірками французьких середньовічних танців є "Орхезографія" (1589 р.) Туана 
Арбо, "Нотація" (1700 р.) Пьєра Бошана та Рауля Фьойє та ін. Останні, зокрема, створили першу усталену 
систему запису танцювальних елементів, сформували всі існуючі у балеті позиції ніг і рук, започаткувавши 
тим самим термінологію класичного танцю, яка згодом набула інтернаціонального характеру.  

Подібні публікації з нотацією, малюнками, музикою з’явились в Англії ("Оркестр і поезія танцю" 
Джона Девіса, 1594 р.), Іспанії ("Серверський рукопис", 1468–1496 рр.; "Рукопис зі шпиталю", середина 
XVІI ст.), Німеччині ("Нюрнберзький рукопис" Йогана Кохлауса, 1517 р.) тощо [3]. 

В епоху Просвітництва на розвиток хореографічної думки вплинули філософські пріоритети 
Д. Дідро та Ф. Вольтера. Завдяки реформі Ж.-Ж. Новерра, балет перетворився на вид мистецтва, 
який мав важливе суспільне значення. У книзі "Листи про танець і балети" (1760 р.) великий хореог-
раф, пропагуючи свою естетику, писав: "Я здійснив у мистецтві танцю переворот настільки ж значний і 
міцний, як і Глюк у мистецтві музики" [7, 42]. 

Новий художній напрям – романтизм, який досяг кульмінації свого розквіту в середині ХІХ сто-
ліття. Власне романтизм прийшов у балетний театр в останню чергу - після літератури, живопису та 
музики. Загалом романтизм сприяв оновленню як тематики, так і затвердженню нових сценічних при-
йомів хореографічного мистецтва. Розпочався активний розвиток методу хореографічної драми, що 
розвивався у тісному взаємозв’язку хореографії з драматичним театром і літературою, а також – ста-
новлення методу танцювальної симфонії, що підживлювався взаємозв’язком із симфонічною музикою. 
Такий процес симфонізації балетної музики був зумовлений передусім реформою П. Чайковського, що 
спиралася на прийоми наскрізного симфонічного дійства, на художню єдність музичної зовнішності 
балету і музичної драматургії та ін. Водночас це був період активного опанування балетмейстерами 
образних, стильових, композиційних закономірностей інструментальної симфонічної музики. Воднораз 
межа ХІХ–ХХ століть ознаменувалася потребою в інсценуванні інструментальної музики, не призначеної 
для танцю. Відповідно до культурної парадигми періоду в романтичному балеті, як стверджує російський 
мистецтвознавець Г. Груцинова, були вироблені власні закони музичної драматургії як на рівні всього тво-
ру (особливості увертюри та вступів балетів, використання лейтмотивів і фрагментів, що повторюються, 
цитування й автоцитування), так і на рівні окремих дій (особливості побудови фіналів актів і всієї компози-
ції, побудова танцювальних і дієвих сцен, кристалізація музично-хореографічних форм)[5].  

Зміна культурної епохи призвела до формування на початку XX століття нового танцювального 
напряму (модерн), заснованого на вільній пластиці тіла. На танець-модерн, безперечно, вплинула філо-
софія Ф. Ніцше, якому належить ідея про те, що, якщо у суспільстві внутрішній аспект людини превалює 
над зовнішнім існуванням, то культура неминуче вмирає. Він вважав, що "зовнішнє" – єдиний засіб від-
родження та розвитку культури. За ним, тільки танцюючий здатний стати надлюдиною. Танець, антро-
пологічний у своїй основі, у такому сенсі стає найяскравішим засобом створення просторової тілесності.  

Танцювальне мистецтво дедалі більше виступає яскравим феноменом постмодерністської доби. 
На межі ХХ-ХХІ століть спостерігаємо утворення синтетичних художніх форм, посилення тенденцій до вза-
ємопроникнення різних видів мистецтв. Подібний "синтез мистецтв" – це "органічна єдність художніх засо-
бів і образних елементів різних мистецтв, в якому втілюється універсальна здатність людини естетично 
опановувати світ" [2]. Своєрідний досвід у такому сенсі накопичений і балетним постмодернізмом. Постмо-
дерністський балет є яскравим поєднанням різноманітних танцювальних технік і традицій, всіх історичних 
модусів танцювального буття, в основі яких лежить концепція філософського осмислення танцю. 

Отже, теоретичне обґрунтування проблеми мистецтва танцю як культурного явища перетво-
рює його на предмет комплексного міждисциплінарного дослідження. Інтеграція результатів такого 
дослідження, на нашу думку, може бути досягнута в контексті культурології.  
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Щербаков В. В. Культурологический аспект определения понятия "танец" 
Статья посвящена обоснованию культурологического аспекта определения понятия «танец". Особое 

внимание акцентируется на основных этапах формирования танцевальной культуры - от Античности до 
современности. Отмечается необходимость изучения танца в пределах современной парадигмы системности, 
которая основывается на плюралистическом сочетании и интеграции различных теоретико-методологических 
подходов, что, по мнению автора, может быть достигнуто в контексте культурологической науки. 

Ключевые слова: балет, балетмейстер, искусство, модус, нотация, хореография, танцевальная лексика. 
 
Shcherbakov V. Cultural aspects of categorization "dance" 
In this article an attempt to expose the revealing of а culturalurological aspect of a category "dance" has been 

undertaken. 
Dance - a huge reservoir of human culture, which absorbs and transmits its own methods and means all inher-

ited a complex social ways of life and beliefs, which is the essence of our being. Dance is not just has its place in the 
socio-cultural reality, but also reflects the whole culture of the relevant historical period in its entirety. The task of under-
standing the phenomenon of dance become a subject of research not only art- science and other scientific disciplines, 
including cultural studies, which determines the relevance of its research within it. The author offers a perspective reflec-
tion choreography within the cultural aspects of the trial. Dance Place (wider - choreography) today has not been suffi-
ciently defined. Traditionally accepted oriental dance seen in the discourse. Today, however, theoretical research in the 
field of semiotics, philosophy, culture, history, art history, psychology, education, anthropology , along with the rapid de-
velopment of modern information technologies that enhance scientific understanding of the problem, provide an opportu-
nity to consider it through the analysis of a wider range of sources. It should be noted that, in addition, there are 
ontological and epistemological problems of dance. Analysis of studies in recent years has shown that dance does not fit 
into rigid categories of "art". The concept of "Dance" extends to actions that do not fall under this category, it is one of the 
most common phenomena of human culture. We propose to treat dance as a form of social consciousness, reflecting the 
reality in images and participate in social and cultural historical development. In this context it is important to note that the 
history of choreography has for centuries and has its countdown of the distant past. According to the historical develop-
ment of human ontology choreographed part of world culture distinguishes several modes of operation Dance: archaic, 
ancient, religious, medieval, medieval courtly (and people's court), and the mode of professional art (classical dance, 
romantic dance, dance, modern, postmodern dance, etc.). 

The first mention of dancing related cosmological myth in which the dance takes part in the birth of the world 
from chaos (eg. Hindu mythology). The myth becomes reality choreographed continuous culture , from protokulturе when 
he (the myth) served an ideological function, and dance was part of a religious community or ritual. 

That choreography detached in art since ancient times, as evidenced by numerous artifacts depicting people 
dancing, and ancient theaters, i.e. buildings that were built specifically to perform at these works of art, including chore-
ography . The creative works of ancient philosophers - Socrates, Plato, Aristotle, Lucian, Damona, Pythagoras, Prota-
goras, and others. - problems "music" arts (dance, music, poetry) took the top spot. Antique kalahatiya aimed to nurture 
harmonious person, which combines intellectual, physical, moral and aesthetic. Intellectual development combined with 
physical perfection of the body. The ancient Greeks knew how to dance and gymnastics means of healing the body 
(Homer, Aeschylus, Sophocles). In the "dark ages" of the Middle Ages (V-XI). Formed opposite types of thinking. Some 
thinkers of (Clement of Alexandria, Basil the Great) was considered dance symbol of the unity of God, the symbol of his 
understanding of the nature of space. Others (St. Ambrose, St. Augustine, etc.). Condemned dance, calling it a product 
defect and luxury. Renaissance provided a magical flowering of plastic art. Anthropocentrism, humanism and rethinking 
Christian tradition led to the absolute transformation of the human personality and to the professional arts activity. 

Rationalism and natural- scientific approach of modern times with respect to the problem of physicality helped to 
initiate the formation of scientific and methodological framework choreography (AP Boshan, R. Foyye, Noverr). This, in 
turn, contributed to the emergence of a new ontological mode of dance - professional classical ballet, which was formed 
during the climax of prosperity scoring courtly culture, and later turned into a particularised form of art. With the advent of 
new types of dances are attempts to conceptualize them. XV- XVII century marked by sound scientific approach to 
dance: a special edition of the literature on technology not only perform, but also extending the dance in society. 

The origin of academic ballet accompanied by the development of theatrical dance terminology and important 
role in this development has gained notation (Latin notatio - entry) choreographic works, that procedure for recording 
information data dance moves means a system. In the Age of Enlightenment in the development of choreographic ideas 
influenced philosophical priorities of Diderot and Voltaire F. Thanks Noverra, ballet developed into an art form, which was 
of great public importance. 

The new artistic direction - romanticism, which reached a climax of its peak in the middle of the nineteenth cen-
tury. Changing cultural era led to the formation of the early XX century new dance trend (modern), based on free plastic 
body. Dance increasingly favor striking phenomenon postmodern era. At the turn of the XX-XXI centuries have seen the 
formation of synthetic art forms growing trend towards the interpenetration of different arts. Peculiar experience gained in 
this way and ballet postmodernism. Postmodernist ballet is a striking combination of various dance techniques and tradi-
tions, all historical modes of the dance of life, based on a conception of philosophical understanding of dance. 

Key words: art, ballet, balletmaster, choreography, dancing lexicon, notation. 
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ЛІНОГРАВЮРИ ВІТАЛІЯ ЛЄНЧИНА:  

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
У статті розглянуто діяльність знаного харківського художника та педагога Віталія Лєн-

чина в галузі естампної графіки. Надано мистецтвознавчий аналіз історичних ліногравюр майстра 
як яскравих зразків самобутнього підходу до вирішення традиційної для радянської доби тематики 
альтернативними художніми засобами, ґрунтованими на авторській концепції формоутворення. 

Ключові слова: українське мистецтво, графіка, ліногравюра, Віталій Лєнчин. 
 
Харківська графічна школа, маючи визначні традиції та потужний потенціал, справедливо за-

ймає важливе місце серед регіональних художніх центрів України. Однією з характерних рис станов-
лення графіки Харкова другої половини ХХ століття дослідники визначають розмаїття творчих 
індивідуальностей, непересічних особистостей, діяльність яких мала ключове значення для форму-
вання самобутності та оригінальності місцевого осередку. Творчість Віталія Івановича Лєнчина – саме 
з такого кола. Його ім’я добре відоме в Харкові і асоціюється з непоказовою вірністю власним мисте-
цьким принципам та високим фаховим рівнем. Водночас техніка гравіювання на лінолеумі займає ви-
ключне становище в друкованій графіці майстра. Найбільш відомі, знакові естампи, що повною мірою 
презентують індивідуальність мистця, виконані в зазначеному матеріалі. На жаль, творів автора до-
сить небагато, але вони дають можливість стверджувати, що творчість художника в цій галузі безумо-
вно цікава унікальністю творчого підходу, як одного з головних критеріїв професіоналізму, і становить 
важливу ланку у розвитку харківської ліногравюри другої половини ХХ століття. 

Крім того, слід зауважити, що спадщина багатьох митців радянського періоду, які працювали в 
межах актуальної на той час тематики, має бути переосмислена з позицій сучасного культурно-
митецького контексту. Доречним вважається зосередитися на рівні майстерності митця, своєрідності 
образотворчих засобів, усвідомити його вагомість у розвитку вітчизняної художньої культури. Важли-
вого значення сьогодні набуває об'єктивне дослідження надбання художників, діяльність яких ґрунту-
валася на дійсно фахових засадах та декларувала пріоритет творчого підходу над кон'юнктурними 
проявами. Такий кут зору представляється оптимальним у розгляді робіт В.Лєнчина.  

Життєвий та творчий шлях майстра не були предметом комплексного дослідження. Біографічні ві-
домості про В. Лєнчина містяться у довідкових виданнях, присвячених представникам харківської худож-
ньої спільноти [3; 4]. Низка публікацій у періодичних виданнях стосується його педагогічної роботи, 
оскільки на протязі багатьох років художник надає перевагу викладацькій діяльності, втілюючи в життя 
власну концепцію художнього навчання, що неодноразово була предметом обговорення [6; 7]. Здобутки ж 
Лєнчина, як надзвичайно обдарованого графіка, залишаються не висвітленими у фахових виданнях. При 
цьому виразність ліногравюр майстра, визнана глядачами та професіоналами, визначила їх особливе міс-
це серед численних зразків естампної графіки періоду її розквіту 1960-70-х років. В межах теперішньої нау-
кової розвідки особливого значення набувають особисті спогади та роздуми майстра, що наводяться 
вперше. Відтак головна мета даної статті полягає у науковому осмисленні естампної творчості В. Лєнчина, 
що дозволить по-новому розкрити його роль та місце у становленні харківського художнього осередку, ак-
туалізувати доробок майстра у сучасному культурному середовищі. 

Художня діяльність, як унікальна можливість вияву внутрішнього світу митця, передбачає існу-
вання власної самобутньої концепції образотворчості. Наявність системи оригінальних принципів ор-
ганізації форми та простору обумовлюють непересічний характер твору, його специфічну силу впливу 
на глядача. Саме такою унікальною, суто індивідуалістичною манерою відзначено діяльність В. Лєн-
чина. Небажання, а скоріше внутрішня неспроможність підпорядковуватись загальноприйнятим моде-
лям та методам ніколи не робили професійний шлях художника легким та рівним, однак давали 
можливість найбільш органічного вияву авторського почерку. Особливе бачення об’єкта, відверте не-
прийняття натуралістичності, пошук нетрадиційних засобів матеріалізації образу притаманне вже ран-
нім творам майстра періоду навчання. Після закінчення Харківського художнього училища він вступає 
до живописного факультету художнього інституту. Але обрана спеціалізація не відповідала внутрішнім 
потребам митця, що стало однією з причин переходу на графічне відділення. Навчальну дисципліну 
"Робота в матеріалах", що включала оволодіння техніками літографії, офорту, сухої голки та ліногра-
вюри, викладав відомий харківський графік Г. Бондаренко. Просто та доступно, як згадує В. Лєнчин, 
педагог розповідав про форму, куб, площини, простір, засоби їх передачі у графічному творі. Така ува-
га до принципів утворення форми була близька Лєнчину, відповідала його власним пошукам в цьому 
напрямку. "Бондаренко дав імпульс розуміння руху форми. Рух лежить в основі структурної та конс-
труктивної в'язки всього листа, висловлюючи задум автора" [2, 1], – зауважує майстер.  
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Підсумком навчання у художньому інституті та результатом певного етапу становлення особи-
стості митця стала дипломна робота. Обираючи тему випускного завдання, він розглядав варіант 
створення ілюстрацій до книги Джона Ріда "Десять днів, які потрясли світ". Серйозний та свідомий підхід до 
реалізації задуму передбачав тривалу підготовчу роботу: творче відрядження до Ленінграду та Москви, 
знайомство з архівними матеріалами, відвідування бібліотек та музеїв. В процесі створення естампів стало 
зрозуміло, що композиції приймають самостійний станковий характер і не вписуються в межі, окреслені 
літературним сюжетом. Виражений індивідуалізм митця, пріоритет внутрішніх творчих поштовхів не вкла-
далися у заплановану схему. Відтак дипломна серія ліногравюр отримала назву "1917" і остаточно не була 
пов’язана з книгою Д. Ріда. Було виконано три естампи, що у логічній послідовності відтворювали відомі 
історичні події. Перший аркуш "Пролетаріат" присвячено періоду підготовки заколоту, другий "Аврора" від-
творює кульмінаційний момент загарбання влади, третій "Революційний фронт" декларує утримання здо-
бутих позицій. Вибір сюжетів не був суто даниною часу, звернення до переламного моменту історії з його 
емоційним напруженням давало можливість створення зовнішньо та внутрішньо експресивного образу, 
насиченого пристрастями. Не дивлячись на таку актуальну для радянського мистецтва революційну тема-
тику, досить складно визначити зазначені твори як зразки соціалістичного реалізму. Манера виконання, 
художньо-образний лад естампів не відповідали головним засадам регламентованої та прийнятої багать-
ма митцями образотворчої політики. Вражає композиційне вирішення першого аркуша серії "Пролетаріат". 
Потужна постать робітника на першому плані не тільки є смисловим центром, символом сили і могутньої во-
лі, а й виступає стержнем усієї складної багатофігурної конструкції. Композиція побудована на схрещенні 
декількох напрямків та площин, які, в свою чергу, внутрішньо динамічні. Навіть в середині кожної групи, що є 
складовими загальної картинки, автор виключає одноманітність рухів та напрямків: емоційні жести, прапор, 
що розвивається, зброя, промислові труби. Проте така різноспрямованість рухів не справляє враження хао-
тичності, напроти кожен елемент підтримує напрямок, заданий художником, вписуючись в загальну схему 
розвитку зображення, навколо пронизуючої аркуш центральної постаті. Робітник з молотом біля ковадла, від 
якого в різні боки летять іскри, справляють ефект вибуху, що є і композиційним і смисловим лейтмотивом 
твору. В аркуші в повній мірі виявилися концептуальні ідеї В. Лєнчина у галузі відтворення форми та органі-
зації простору. Художник згадує, що в студентські роки, відвідуючи виставку П.Пікассо в Москві, його увагу 
привернула одна з експонованих робіт. "Без контуру, тільки акценти, які роблять форму. Тобто, щоб переда-
ти форму, не обов'язково робити це контуром" [2, 1]. Саме акценти виступають головним формоутворюючим 
засобом в ліногравюрах. Майстерно спроектований взаємозв’язок горизонталей, вертикалей та діагоналей, 
до того ж професійне володіння штрихом, лінією дозволяють досягати бажаного образотворчого ефекту, 
зробити зображення внутрішньо живим, рухомим, таким що знаходиться в площині аркуша, а не на ньому. 

Подібна архітектоніка властива всім естампам з серії "1917". Кульмінаційний аркуш "Аврора" 
витриманий у напруженому звучанні чорного та червоного. І знову вражаючий динамізм, досягнутий 
без видимої ускладненості, перевантаженості деталями. Свідома відмова автора від передачі героїч-
ного пафосу шляхом фотографічного відтворення бурхливих подій мала значний ефект. Образи учас-
ників заколоту, виконані умовно та зведені до символу, в даному контексті більш впливовіші та 
вражаючі ніж реалістичні портретні зображення.  

Естампи серії "1917" яскраво продемонстрували не тільки наявність у автора досить чітко 
сформульованих теоретичних розробок, але й здатність втілити їх на практиці. Несхожість ліногравюр 
В. Лєнчина на типові зразки графіки радянського періоду, справжня унікальність авторської манери 
привернули увагу та мали значний міжнародний резонанс навіть в умовах загальної уніфікації радян-
ського мистецтва та неприйняття будь-яких спроб виявлення творчої індивідуальності. Гравюри з серії 
"1917" представляли СРСР на П’ятому міжнародному Бієнале молодих художників в Парижі, аркуш 
"Аврора" було репродуковано в каталозі виставки. Того ж 1967 року зазначені твори увійшли до експо-
зиції "Інтерграфіка-67" в Берліні. Виставка привернула увагу численних відвідувачів та стала справж-
нім світовим форумом графічного мистецтва, що презентував роботи майже 400 художників з 39 країн 
Європи, Азії та Америки [1, 72]. Участь молодого харківського митця в подібних міжнародних арт-
проектах, безумовно, свідчила про неабиякий професійний рівень експонованих творів, нестандарт-
ність та незаангажованість художньої інтерпретації подій. Підтвердженням високої оцінки естампів 
В.Лєнчіна стала найвища нагорода виставки – медаль Кете Кольвіц, присуджена автору компетентним 
журі, до складу якого входили мистецтвознавці та професійні художники з різних країн світу [7, 4]. По-
казовим також є той факт, що естамп "Пролетаріат" було репродуковано у німецькому періодичному 
виданні "Freie welt" [12] та фрагментарно відтворено на обкладинці журналу "Bildende Kunst" [11, 72].  

 Вже наступного року аркуші з серії "1917" експонувалися на Другому міжнародному бієнале 
графіки в Кракові. Виділяючись символічно-узагальненим рішенням історичної теми, значним рівнем 
володіння технікою, ліногравюри Лєнчина знову були високо оцінені. Автор нагороджується медаллю 
в категорії Гран-Прі та обирається почесним членом міжнародного "Клубу лауреатів при Бієнале" [7, 
4]. Без перебільшення тріумфальний виступ молодого харківського художника на міжнародних фору-
мах мав досить стриманий відгук на батьківщині. Про перемоги естампів, які були ним відправлені до 
Дирекції художніх виставок, сам автор дізнався практично випадково. Зі статті, надрукованої у газеті 
"Радянська культура", Лєнчин довідався про отриману ним нагороду в Кракові [2, 2]. Художник відвідав 
Польщу та під час спілкування з секретарем виставки В. Скуличем на запитання про причини успіху 
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його творів отримав таку відповідь: "В тебе є рух" [2, 2]. Таке лаконічне зауваження дуже влучно хара-
ктеризувало мету та завдання, що ставив митець в процесі роботи над ліногравюрами. 

Технічні навички у роботі з лінолеумом стали у пригоді під час створення Лєнчиним наступного ци-
клу "Революція" (1970). За тематичним напрямком серія близька до попередньої, однак презентовані сю-
жети вже не стосуються конкретно-історичного перебігу подій, а розкривають поняття перевороту у більш 
загальному, філософському аспекті. Окремого розгляду заслуговує аркуш "Індустріалізація", в якому збері-
гається загальна для естампів Лєнчина внутрішня композиційна динаміка, нестатечність всіх елементів 
зображення. Одночасно для створення максимально органічного образу важливу роль грає символічна 
насиченість. Центральна споруда може бути трактована як узагальнений образ радянської промисловості, 
що зусиллями багатьох робітників має зайняти стабільне положення. У могутніх кремезних постатях труді-
вників провертають особливу увагу кісті рук, свідомо збільшені, гіперболізовані, які є невід’ємною, атрибу-
тивної властивістю представників пролетаріату.  

Зазначимо, що згадані гравюри хронологічно належать до кінця 1960-х років, періоду незнач-
ного послаблення ідеологічного тиску в галузі мистецтва. За духом, відчуттям вільного вияву творчих 
уподобань естампи відповідають атмосфері часу. Між тим стилістично вони близькі до авангардної 
естетики 1920-х рр., з її експресивними образами та пошуками нових засобів виразності. Звертаючись 
до першоджерел, зауважимо, що сам автор утримується відносити свої твори до будь-якої мистецької 
школи або напрямку, принципіальне виключення парафразу є одним з основних положень його худо-
жньої методики. Зауважимо також, що 1960-і були відмічені інтенсивним розвитком гравюри на ліно-
леумі, збагаченням її зображувальної мови, провідним положенням серед естампних технік. 
Прогресивні тенденції мали і свої негативні наслідки. Масове, не завжди усвідомлене захоплення лі-
ногравюрою чимдалі призводило до переважання великих розмірів над художньою якістю відбитків, 
однаковості прийомів у прагненні до декоративності та орнаментальності в естампах багатьох графі-
ків. Така художньо-образна деформація обумовила наближення подібних ліногравюр до стилістики 
плакату, що було відмічено критиками під час оглядів експозицій кінця 1960-х- 1970-х років. Тим біль-
ше заслуговують на увагу твори тих митців, яким вдалося уникнути зазначених суперечностей. Мону-
ментальність гравюр В. Лєнчина не є зовнішньою, штучною, а ґрунтується на органічному поєднанні 
всіх засобів художньої виразності. Саме на його роботи посилається відомий дослідник Л. Владич, 
аналізуючи таке поняття, як монументальна графіка. "У станковій графіці такою ж мірою, як і в живо-
пису та скульптурі, а подекуди й виразніше, виявилося характерне для образотворчого мистецтва наших 
днів тяжіння до монументальності. Народилося й усталилося поняття – монументальна графіка" [8], – 
зазначає критик. І далі: "В художній мові монументальної графіки багато від стінописів, рельєфів, плака-
та. Величезну роль тут відіграє своєрідна побудова простору, ритм, силует. Згадаймо складний компо-
зиційно-пластичний та ритмічний лад ліноритів В.Лєнчина – зіставлення площинності постаті В. Леніна з 
об’ємно трактованою масою народу, поєднання спіралеподібного, доцентрового й відцентрового руху в 
гравюрі "Вся влада Радам!" з циклу "Революція" [8]. Авторитетна думка фахівця підтверджує той факт, 
що згадані ліногравюри були значною подією в українській графіці межі 1960-1970-х років. 

Після гучного початку настає довготривала перерва в естампній діяльності В.Лєнчина, 
пов’язана з активною педагогічною практикою. До гравіювання на лінолеумі художник повернувся на поча-
тку 1980-х років як учасник Майстерні народної графіки в Москві. Підчас відрядження на озеро Сенеж 1969 
року він познайомився з російським графіком, монументалістом відомим дослідником народного мистецт-
ва В. Пензіним, а більш ніж через 10 років відгукнувся на його запрошення до Москви. Останній вважаєть-
ся засновником жанру сучасного лубка в російському мистецтві, який зробив теоретичне обґрунтування 
його стилістичних особливостей. Майстерня народної графіки була заснована 1982 р., а вже через два 
роки відбулась виставка, що в подальшому експонувалася в шістдесятьох містах СРСР та двадцяти краї-
нах світу [9, 93]. В.Лєнчиним було створено чотирнадцять ліногравюр, ілюмінованих аквареллю, на тему 
боротьби з пияцтвом. Всі аркуші витримані в стилістичній традиції народного лубка, декларуючи спадко-
ємність теперішніх творів давнім взірцям. Соціальна актуальність сюжетів, доступність та дотепність зміс-
товного викладу, текстовий супровід зображення були історично притаманні народним картинкам на 
протязі усього періоду розвитку, починаючи з ХVІ століття. Естампи значно відрізняються від попередніх 
серій В.Лєнчина, що було зумовлено полярністю цілей та завдань, поставлених перед автором. Утім, збе-
рігаються провідні риси творчої манери художника: нестатечність зображення, промовиста ритміка рухів та 
напрямків, внутрішньо динамічна архітектоніка відбитків. Події та персонажі не сприймаються такими, що 
нанесені на площину паперу, вони існують та рухаються у внутрішньому багатовимірному просторі арку-
ша. Таку конструктивну властивість ліногравюр Лєнчина можна вважати визначальною ознакою, що про-
ходить крізь всі його твори. Естампи художника з циклу "Усім світом проти пияцтва" знаходяться в 
постійній експозиції Московського Державного Музею народної графіки та в фондах Чуваського державно-
го художнього музею. Зауважимо, що з’ясування місцезнаходження творів – одне з найскладніших завдань 
даного дослідження. Справа в тому, що у власності автора їх не збереглося, в колекції Харківського худо-
жнього музею є три естампи художника. Доля інших відбитків невідома, що значно ускладнює роботу з іде-
нтифікації та пошуку бодай репродукцій відомих гравюр. 

Відтак, естампна творчість В. Лєнчина – яскраве та значне явище в історії харківської худож-
ньої школи. Теоретичні напрацювання митця в галузі відтворення форми у просторі, що стали підґрун-

Мистецтвознавство  Ярова В. С. 



Вісник НАКККіМ  4’2013 

 229

тям його педагогічної діяльності, знайшли практичне втілення в образно-пластичному вирішенні 
ліногравюр майстра. Роботу митця в техніці гравіювання на лінолеумі умовно можна розділити на два 
етапи: створення дипломної серії "1917" (1967) і "Революція" (1970) та участь у Майстерні народної 
графіки (1982). За тематичної розбіжності та несхожості художніх прийомів спільною рисою всіх друко-
ваних творів автора є посилена увага до пластичного вирішення, виразна ритмічна побудова компо-
зиції, що ґрунтується на своєрідній формотворчій методиці. Дослідження естампної графіки В.Лєнчина 
у поєднанні з вивченням засад його педагогічної концепції складають основу всебічного осягнення 
феномену творчої особистості майстра. Художньо-образна альтернативність гравюр майстра загалу 
"соцреалістичних" естампів, їх непересічне формально-пластичне втілення дають змогу визначити 
надбання художника як важливий внесок у розвиток харківської ліногравюри радянської доби. Резуль-
тати дослідження не тільки вагомо розширюють уявлення про творчу особистість Віталія Лєнчіна, а й 
доповнюють історію харківської графічної школи другої половини ХХ століття новими сторінками.  
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Яровая В. С. Линогравюры Виталия Ленчина: страницами истории харьковской графической 

школы ХХ столетия 
В статье рассмотрена деятельность известного харьковского художника и педагога Виталия Ленчина в 

области эстампной графики. Сделан искусствоведческий анализ исторических линогравюр мастера как ярких 
образцов самобытного подхода к решению традиционной для советской эпохи тематики альтернативными худо-
жественными средствами, основанными на авторской концепции формообразования. 

Ключевые слова: Украинское искусство, графика, линогравюра, Виталий Ленчин. 
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The article considers the activities of the famous Kharkov artist and teacher Vitaly Lenchin (born 1940) in the 
field of print graphics. The life and career of the master has not previously been the subject of a comprehensive scientific 
analysis and is not dealt with in professional journals. At the same time the visual heritage of Lenchin marked by brilliant 
originality of creative handwriting is bright and significant phenomenon in the history of the Kharkov art school in the 
twentieth century.  

During the study the attention is focused on linocuts the author as the technique of engraving on linoleum occu-
pies an exclusive position in the printed graphic arts of the master. The most famous considerable works fully present 
individuality of the artist are executed in the specified material. A common characteristic feature of all Lenchin’s prints is 
identified as increased attention to the plastic solution of compositions, expressive rhythmic structure of sheets based on 
the author’s vision of formation.  

Theoretical works of the artist in the field of reproduction of space forms which became the basis of his peda-
gogical activity are embodied in art practice when creating a series of linocuts "1917" (1967) and "Revolution" (1970). 
Graphic works of the artist are considered as the vivid examples of original approach to the solution of the traditional 
Soviet art subjects by alternative artistic means. It is considered important that the ideological plot coloring of works didn’t 
prevent modern research. Plastic expressiveness of sheets recognized by spectators and professionals has determined 
their special place among the many samples of print graphics during its flowering period 1960 – 1970s. 

Dissimilarity of Lenchin’s linocuts are the typical examples of graphic design of the Soviet period, the veal 
uniqueness of the author's manners have attracted the attention and had considerable international resonance. Engrav-
ings from the series "1917" were represented by the USSR at the Fifth international Biennale of young artists in Paris, a 
sheet "Aurora" was reproduced in the exhibition catalog. The same 1967 these works were included in the exposition 
"Іntergraphic-67" in Berlin which was a real world forum of graphic art presenting works of nearly 400 artists from 39 
countries of Europe, Asia and America. In future sheets from a series "1917" were exhibited at the II international Bien-
nale of graphic arts in Krakow where the author was awarded the medal in the category of the Grand Prix and elected an 
honorary member of the international "Club of Biennale winners". 

After a sensational start comes a prolonged break in print graphics activities of Lenchin connected with the ac-
tive pedagogical work. To engraving on linoleum artist returned in the early 1980s as a participant in the Workshop folk 
prints in Moscow. Lenchin created fourteen linocuts illuminated by watercolors, their topic was fileting against alcoholism. 
All sheets are sustained in the stylistic traditions of the national popular prints declaring the continuity of these works to 
ancient samples. Prints of the artist from the series "World against drunkenness" are in the permanent exhibition of the 
Moscow State Museum of folk prints, in the funds of the Chuvash state Art Museum and as a part of a traveling exhibi-
tion, they have been exhibited in sixty cities of the USSR and of the twenty countries of the world. 

Thus print graphic art creativity of Lenchin is bright and significant phenomenon in the history of the Kharkov art 
school. Studying of Lenchin’s print graphics together with the studying of the foundations of his pedagogical concepts 
form the basis of a comprehensive understanding of the phenomenon of the master’s creative personality. Artistic and 
imaginative alternative of Lenchin’s engravings of the period of socialist realities, their outstanding formally-practical em-
bodiment allow to determine the domain of the artist as an important contribution to the development of Kharkov linocuts 
of the Soviet period. 

Key words: Ukrainian art, graphics, linocut, Vitaly Lenchin. 
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МОТИВ ПОДОРОЖІ ТА ТУРИСТИЧНОЇ ПОЇЗДКИ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 
Розглянуто мотив подорожі та туристичної поїздки в українській літературі. Простежено 

еволюцію літературного жанру подорожі та вплив української літератури подорожей на форму-
вання ідеї подорожі та туристичної поїздки в українській культурі. Доведено, що подорож займає 
важливе місце як в українській літературі, так і в культурі та стає вирішальним фактором для ро-
зуміння менталітету і світогляду людей свого часу, а жанрове розмаїття літератури подорожей 
сприяло зародженню та становленню туризму як соціокультурного явища. 

Ключові слова: подорож, література подорожей, туризм, культура, українська література. 
 
Мотив подорожі – один з найпоширеніших і найдавніших в світовій літературі. В давнину це 

перш за все один з небагатьох способів розширити свої знання про навколишній світ. Знайомство з 
новими землями, народами і звичаями в епоху великих географічних відкриттів через мандрівну літе-
ратуру багато в чому сприяло формуванню нового типу культури, в якому переважав інтерес до реа-
льного світу і людської індивідуальності. Туризм, який став соціально-культурним феноменом ХХ 
століття, також знайшов своє відображення в літературі та сприяв розвитку специфічного літературно-
го жанру – літератури подорожей (travel writing). Тож в різні історичні періоди література подорожей 
була відображенням свого часу і активно впливала на формування культурних уподобань читаючої 
публіки. 

Не є винятком і Україна. Українські письменники та поети упродовж всієї історії розвитку українсь-
кої літератури зверталися до мотиву подорожі в своїй творчості. Незважаючи на те, що "подорож" – одна з 
найдавніших жанрів літератури, вона, однак, залишається маловивченою. У теорії літератури подорож 
досліджували Ю. Барабаш, З. Бауман, Х. Л. Борхес, І. Заярна, Ю. Степанов, Д. Фокіма; різноманітні 
аспекти мандрування (шляху) як культурологічної проблеми освітлювали Е. Блох, Л. Гумільов, Ю. Ло-
тман, Б. Успенський; подорож як жанр літератури досліджували Т. Гуляєва, В. Гуминський, Д. Макси-
мов та ін. З українських дослідників літературі подорожей присвятили свої дослідження Я. Цимбал, 
Ю.Г. Полєжаєв [17]. Але, попри велику кількість наявних у критичному та літературознавчому дискурсі 
праць, питання, пов’язані із вивченням української літератури подорожей та її впливом на культурний 
розвиток українського суспільства, в тому числі туризм, залишаються вивченими недостатньо. 

Мета – простежити історію розвитку української літератури подорожей та проаналізувати 
вплив такої літератури на розвиток культури та туризму. 

Першою пам’яткою української мандрівної прози вважають "Житіє і ходіння Данила, Руської 
землі ігумена" (ХІІ століття) – середньовічну оповідь про паломництво до Єрусалима, яка належить до 
найвидатніших пам’яток доби Київської Русі. Саме паломницька література, широко представлена жа-
нрами житія, ходіння, агіографії, що мали багато схожого з мандрівними нотатками, набула поширен-
ня в середньовіччя [20]. "Простота, точність, багатство історичних та легендарних відомостей зробили 
цю першу розповідь руського паломника досить улюбленим читанням давньої Русі" [19]. Високу оцінку 
"Хоженью" дав І. Франко, назвавши його книжкою, що стала "цікавою лектурою для простих людей, а 
для дослідника являється не лише важливим джерелом для топографії тодішньої Палестини та сумі-
жних з нею країн, але також одним із найкраще написаних творів староруської літератури задля своєї 
простоти, ясності стилю і точності в малюванні речей, як і задля свого щирого тону та патріотичного 
руського почуття" [25]. Ігумен Данило на початку XII століття заклав основи жанру ходінь у його дав-
ньому руському варіанті, які протягом тривалого часу вважалися майже за канонічні.  

Прикладом першої письмової подорожі по Україні можна вважати "Подорож Патріарха Мака-
рія" Павла Халебського [5]. Подорожуючи, автор вів щоденник, який містить цінний матеріал про того-
часне політичне становище України, культуру, традиції, побут українського народу, відомості про 
топографію та природні умови країни. Мандрівник залишив багато характерних, навіть глибоко конце-
птуальних оцінок баченого в Україні. Особливу увагу він приділив релігійному життю та рівню освіче-
ності населення, зокрема козацтва. Написані арабською записки перекладені англійською ("The travels 
of Macarius", Лондон, 1836), російською ("Путешествие антиох. патриарха Макария", Москва, 1896-99) і 
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румунською мовами, що сприяло знайомству західного читача з Україною і інтеграцією останньої в 
європейський культурний простір [16]. 

Як світоглядний, філософський і культурний концепт мандрівництво постало в епоху бароко, 
філософською ознакою якої була ідея динамізму простору та всесвіту. У цей час у східнослов’янських 
країнах поширюється тип мандрівної освіченої людини (у Західній Європі – це ваганти, менестрелі). 
Найяскравіше цей тип соціальної поведінки в українській культурі репрезентує Григорій Сковорода [4]. 
А найпоширенішою метафорою літератури бароко є змалювання шляху людини як мандрів, духовного 
шляху від гріховної свідомості до праведної [11, 23].  

В епоху Просвітництва з’являється таке нове соціальне явище, як туризм, метою якого було 
задоволення своїх потреб у раціональному відпочинку, розвагах, виконанні релігійних призначень, лі-
куванні та рекреації. Ці культурні зміни не обминули й Російську імперію, в складі якої тоді знаходила-
ся й Україна. Подорожі російських дворян по Європі набрали в катериненський час масового 
характеру. Це свідчило не тільки про свободу пересування та інтереси росіян до життя європейців, а й 
привело до розквіту жанру подорожніх записок, щоденників як форми відображення реального світу.  

Одним із перших українських авторів подорожніх записок епохи Просвітництва був Василь Григоро-
вич-Барський [9]. Сучасники, що близько знали письменника, високо цінували його історико-літературну пра-
цю. Н. Г. Чернишевський, даючи оцінку подорожнім запискам Григоровича-Барського, писав, що протягом 
століття вони "користувалися нероздільною повагою допитливих і побожних читачів" [6]. 

Романтизм із його прагненням до описування індивідуальних вражень збагатив літературу подоро-
жей, спродукувавши жанр ліричного дорожнього нарису. У цьому сенсі не можна не згадати Т. Г. Шевченка з 
його "Прогулками с удовольствием и не без морали" [22]. У подорожніх записах художника Дармограя, 
в особі якого легко впізнати автора, Шевченко розповідає життєві історії героїв і водночас у численних 
публіцистичних та ліричних відступах розкриває свої суспільні погляди, педагогічні ідеї, знайомить чи-
тача із власними літературними та мистецькими уподобаннями.  

Серед численних "подорожей з Полтави до Гадяча", якими багата наша література ХІХ ст., ви-
різняються "Листи з чужини" Ярослава Окуневського. Адмірал флоту Австро-Угорщини побував у кра-
їнах Європи, Азії та Африки й зумів захопливо про це написати. Його спогади й нині визивають інтерес 
у читача. Вони наповнені численними деталями, порівняннями, дають уявлення про культуру, історію, 
економіку екзотичних і ближчих країн. 

Реалізація традицій подорожі в тематичній структурі, жанрово-стильових рисах, типах образу 
мандрівника, відбувається поряд з переосмисленням ідеї подорожі як засобу само- і світопізнання і 
зміни типових його властивостей. Стійкість епічних складових, орієнтація на жанри нарису, хроніки, 
вироблення засобів поетичної оповіді, використання рольових суб’єктних форм у творах П. Грабовсь-
кого ("Из путевых заметок") [8], П. Карманського ("Земляк у Венеції") [14], І. Франка ("По селу", "Манд-
рівнича хронічка") [24] уможливлює розкриття ідейних, емоційних особливостей національного ладу 
буття. Поети також вдало використовують традиційні мотиви подорожі, зокрема мотиви "прощання", 
туги, примусової подорожі для відтворення історично-національних обставин.  

Наслідуючи особливості подорожі, розвинуті в період романтизму, засвоївши набутки активної 
прозаїзації лірики, що позначилася на структурі жанру середини XIX століття, наприкінці доби 
з’являються твори, які відрізняються багатьма ознаками від попередніх варіантів. Це, зокрема, цикли 
подорожей М. Вороного ("Мандрівні елегії") [7], Лесі Українки ("Кримські спогади", "Із подорожньої кни-
жки") [23]. 

З кінця ХІХ – початку ХХ століття тема подорожі стає однією з провідних як в західноєвропей-
ській, так і в українській літературі. З появою модернізму кардинально змінюється її художня концеп-
ція. Оскільки одним із визначальних постулатів художньої системи модернізму було перенесення 
подій із плану зовнішнього в план внутрішній, то, відповідно, подорож теж стала належати до внутріш-
нього простору. 

Передумовою розробки топосу подорожі безпосередньо в художній прозі ХХ ст. виступає "ма-
ндрівна" публіцистика та численні оригінальні художні реінтерпретації "вічних" образів, сюжетів, моти-
вів – за словами Б.Тихолоза "універсалій західної культури" попередніх періодів.  

Мотив подорожі в українській художній прозі початку ХХ ст. репрезентовано художньою спад-
щиною М. Коцюбинського: "Сон" (1911), "Хвала життю", "На острові" (1912); Н. Кибальчич: "Флорентій-
ської ночі", "В старих палатах" (1911); Х. Алчевської: "Одірвана гілка" (1908); Лесі Українки: "А все-таки 
прийди!" (1906). Картини екзотичної італійської дійсності створюють тло для розгортання подій в опо-
віданнях "Малий Ніно" (1914) Н. Кибальчич і "Int’a picciola mari (В маленькій пристані)" (1911) Гордії 
Юрич (псевдонімН. Трикулевської-Дубровської).  

Своєрідно інтерпретовані реалії італійської дійсності в психологічній новелі М. Коцюбинського 
"Сон" [15]. Мальовничі образи італійської природи, відтворені М. Коцюбинським у новелі, стали мисте-
цькою варіацією вражень автора від знайомства з островом Капрі – "земним раєм", як він потім напи-
ше у 1909 р.  

Проте змальований письменником образ Італії, зокрема острова Капрі, був би неповним без 
нудьгуючих від бездіяльності туристів. Важливу роль у змалюванні багатонаціонального колориту Ка-
прійської дійсності відіграли, зокрема, застосовані автором на позначення тієї чи іншої народності ме-
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тафори на кшталт: "грубі німецькі гуси з пивом", "англійський костюм з худими ногами в панчохах" та 
"жахливі руські очі загнаного вовка". У центрі кожної такої фігури лежить одна з найбільш типових рис 
народу, що, на думку автора, вирізняє його з-поміж інших. Отже, оціночні характеристики туристів М. 
Коцюбинського, що контрастують з ідилічними образами автохтону, творять строкату палітру збірних 
метаобразів народів світу.  

Саме туристів, як невід’ємну складову капрійської дійсності, оригінально схарактеризувала єв-
ропейське жіноцтво в оповіданні "Відірвана гілка" Х. Алчевська: "...англічанки, в коротких сукнях з аль-
пенштоками в руці, сухорляві й спокійні, і синьоокі німочки з білим, мов льон, волоссям, і ні з ким не 
розмовляючі дебелі росіянки з Петербурга або й Москви" [1]. 

Етнотипи, схоплені у лаконічних, проте експресивно насичених характеристиках представників 
того чи іншого народу в новелах "На острові", "Сон" та оповіданні "Відірвана гілка", вражають своєю 
виразністю, влучністю і працюють на увиразнення створюваного в образах туристів національно-
конкретного стереотипу європейських народів. Невипадково для створення збірних образів різних ет-
нічних культур письменники обрали саме топос подорожі як модель пізнанння нових світів.  

Отже, відкриваючи нові світи, збагачуючи тематичного-образний тезаурус української прози, 
письменники-мандрівники прилучали їх до єдиного культурного поля.  

У 1920-х роках в історії української літератури для подорожі починається нова доба. Подорож у 
її варіантах (нарис, репортаж) взяли на озброєння і футуристи, і конструктивісти. Перші розцінили його 
як найвдалішу "форму конструктивно-художньої роботи" [12], другі – як найкращий зразок функціона-
льної й утилітарної літератури.  

Яскравим прикладом подорожі-документа є книжка "Герой нашого часу. Репортаж про Закав-
каззя 1929 року" [18]. Інший представник цього напряму – Майк Йогансен [13]. Коріння подорожей 
Майка Йогансена слід шукати не тільки в активізації жанру нарису з середини 20-х років, а насамперед 
у традиції літературної (зокрема сентиментальної) подорожі, яку представляють Лоренс Стерн і Ксав’є 
де Местр [27]. Подорож легко надавалася для експериментування з формою, сюжетом, композицією, 
стилем тощо. Відтак вона стала одним із найпоширеніших прозових жанрів у літературі авангарду [26]. 

Учаси Радянського Союзу розвій жанру подорожі припадає на 1970–80-і роки. На цей час при-
падають неперевершені романи Сергія Довлатова, що своєю топографією окреслюють маршрути емі-
грантів із Союзу: Росія – Європа – США та відома "Планеті Ді-Пі" Уласа Самчука. 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття (епоху постмодернізму) можна схарактеризувати як добу, коли 
все більша кількість людей стає все менш прив’язаною до національного, регіонального, історичного чи 
етнічного простору-місця-грунту. Емблемою постмодернізму стає туризм. Американський культуролог Ша-
рплі говорить про те, що ХХ-ХХІ ст. хворіє на все "масове, в тому числі й туризм, виникнення й розповсю-
дження якого спричинене розвитком швидкого ефективного та економічного транспорту, зростаючим 
рівнем доходів населення й наявністю соціально обумовленої все меншої кількості вільного часу" [27, 58]. 
Переорієнтація естетичних смаків, переоцінка самих естетичних цінностей призводить до зміни загального 
уявлення про культуру, її ролі й функції, призначення. Жанр мандрівної прози і в українській літературі стає 
чимдалі популярнішим. Книжки, у яких автор ставить за мету розповісти читачеві, де був і що бачив, по-
трапляють на горішні сходинки топів продажів, а презентації збирають масу шанувальників.  

У сучасній Україні репрезентовано велику кількість праць, присвячених образу героя-
мандрівника і основним мотивам його подорожі. Мандрування стає лейтмотивом багатьох творів Ю. 
Андруховича і реалізується через ацентричність та фрагментованість простору, відсутність мети по-
дорожі, рухливість загальноєвропейських кордонів. У романах письменника актуалізуються образ ма-
ндрівника й провідні мотиви – самотності, жертовності, відчуженості героя, пошуку сенсу буття й 
способів самоідентифікації в постапокаліптичному світі. Добре відома збірка есеїстики Ю. Андрухови-
ча "Центрально-східна ревізія" [2] може слугувати гарним прикладом спроби поглянути на усталеність 
об’єктивності поглядів на Україну з іншого боку. Еще один відомий сучасний український письменник 
Сергій Жадан доволі часто звертається до теми подорожі. Так хайвей як уособлення свободи в його 
збірці "Біг Мак" [10] стає центральним образом книги. Ще в Жадана є "Атлас автомобільних доріг Укра-
їни", яким він регенерує жанр нотаток у сучасній українській літературі.  

У 2000-х Ірена Роздобудько, Світлана Пиркало, Людмила Таран та Ірена Карпа мандрівні сю-
жети начиняють власними рефлексіями, приправляючи то гіперсексуальністю, то екзотичними, то за-
робітчанськими мотивами. 

Варта уваги й збірка Миколи Рябчука "Сад Меттерніха" [21]. Це, за словами критики, "мандри з 
обов’язковим поверненням", пунктирні рефлектування з приводу амбіцій України на Євроарені. Це та-
кож подорожня есеїстика, у якій описано переміщення не тільки простором, а й, що важливо, часом. 
Описи місць, подій і людей доповнюються суб’єктивними асоціаціями, спогадами, роздумами. 

З-поміж інших творів даного жанру слід назвати Артема Чапайа [3]. Сплетіння сучасного стилю 
з одвічними традиціями народної творчості надає книзі Артема Чапая особливого забарвлення, незрі-
внянної тональності і незабутнього присмаку.  

Отже, огляд історії української літератури подорожей показав, що подорож займає важливе мі-
сце як в українській літературі ,так і в культурі. Література подорожей в усьому своєму жанровому 
розмаїтті сприяла зародженню та становленню туризму як соціокультурного явища. Сьогоднішня літе-
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ратура подорожей відображає реалії часу і змінюється як за формою, так і за змістом. Поза межами 
даного дослідження залишилися українська література мандрів у нових медіа та путівна література, 
що потребує окремих розвідок. 
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Божко Л. Д. Мотив путешествия и туристической поездки в украинской литературе 
Рассмотрены мотивы путешествия и туристической поездки в украинской литературе. Прослежена эво-

люция литературного жанра путешествия и влияние украинской литературы путешествий на формирование идеи 
путешествия и туристической поездки в украинской культуре. Доказано, что путешествие занимает важное место 
как в украинской литературе, так и в культуре и становится решающим фактором для понимания менталитета и 
мировоззрения людей своего времени, а жанровое разнообразие литературы путешествий способствовало за-
рождению и становлению туризма как социокультурного явления. 

Ключевые слова: путешествие, литература путешествий, туризм, культура, украинская література 
 
Bozhko L. Motive of travelling and tourism trips in ukrainian literature 
The article considers the motive of traveling and tourism trips in Ukrainian literature. Traced the evolution of the 

literary genre of travel and influence of Ukrainian literature about travelling to forming the idea of travel and tourism trips 
in Ukrainian culture.  

It is noted that actually pilgrimage literature, widely represented with genres of lives, walking, hagiography, 
which had many similarities with the itinerant notes become widespread in medieval and the first sight of itinerant 
Ukrainian prose is "The Life and walking of Danilo, hegumen of the Russian Land" (XII century). In the example of 
"Travels of the Patriarch Macarius" Pavel Khalebskiy shown the value of written traveling in Ukraine for exploring Ukraine 
by western reader and integrate Ukraine in European cultural space. Characterized one of the first Ukrainian authors of 
travel notes in the age of Enlightenment, which spawned such new social phenomenon as tourism, Vasily Grigorovich-
Barsky. Among Ukrainian writers of the romantic period, when the genre has reached especial development, noted Taras 
Shevchenko, M. Grabowski, P. Karmansky, I. Franko, M. Voronoy. 

The author believes that implementation traditions of traveling in thematic structure, genre and stylistic features, 
types of travelers image, going along with rethinking the idea of travel as a way of self-knowledge, perception of the 
world and change its default properties. Resistance of epic elements, focus on genres of essays, chronicles, 
developmentof poetic narrative manners, the use of role-subjective forms in the works of these authors enabling 
disclosure ideological and emotional features of the national system of life. 

Separate attention is drawn to poets who also successfully used traditional motifs of trip, including such motives 
as "farewell", anguish, forced travel, to reconstruct historically and national circumstances. 

Traced that from the late XIX – till early XX century, the travel theme is a leading both in western and in 
ukrainian literature, and with the appearance of modernism is changing its artistic concept. Since one of the main 
postulates of artistic modernism system was to move the event from outside plan to the inside plan, then, accordingly, 
travel also began to belong to the internal space. 

Precondition in development of travel topos directly in the prose of the twentieth century performing "wandering" 
publicism and numerous original artistic reinterpretation of "eternal" images, themes, motifs. 

In Ukrainian art prose of early twentieth century the motive of traveling is represented by artistic heritage of M. 
Kotsyubinsky, N. Kibalchich, H. Alchevska, Lesya Ukrainian.  

Particular attention is paid to the psychological novella of M. Kotsyubinsky "Dream", where evaluating 
characteristics of tourists, which are in contrast with idyllic autochthon images, creating colorful palette of collective 
images of world nations, and also the narrative of H. Alchevska "Rooted Branch" in what actually tourists, as an integral 
part of kapriy reality, originaly determined by the example of European womankind. 

Analysis of artistic works by these authors leads to the conclusion that it is no accidental that for creating 
collective image of different ethnic cultures writers have chosen travel topos as a model of cognition new worlds. 
Discovering new worlds, enriching theme-shaped thesaurus of Ukrainian prose writers, travelers get attracted them to a 
unified cultural field. 

In the 1920s in the history of ukrainian literature a new day begins for travelling. Travelling in its variants (essay, 
report) have adopted by futurists and constructivists (Mike Johansen, O. Poltoratskiy, Sotnic Dan, Shkurupiy Geo). 
Travelling has easily provided for experimentation with form, story, composition, style and more. Therefore, it has 
become one of the most popular prose genres in avant-garde literature. 
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Noted that at the end of XX – beginning of XXI century, when the emblem of era becomes tourism, in modern 
Ukraine was represented a large number of works, devoted to the image of the hero-traveler and the main motives of his 
journey. Examples can be works of Y. Andruhovych, S. Zhadan, I. Rozdobudko, S. Pyrkalo, M. Ryabchuk, A. Chapaya. 

Thus, history review of Ukrainian trip literature showed that travel plays an important role both in Ukrainian 
literature and in culture, and is a crucial factor for understanding the mentality and outlook of people of the time when it 
was created. Travel literature in all its genre diversity promoted genesis and formation of tourism as a social and cultural 
phenomenon. 

Key words: travel, travel writing, tourism, culture, Ukrainian literature 
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ҐЕНЕЗА ТА СТАНОВЛЕННЯ ФЕНОМЕНА МОРАЛІ 
 
У статті аналізується мораль як універсальний феномен історичного розвитку суспільного та 

індивідуального способу життєдіяльності. Доведено, що мораль є одним з основних типів соціальної ре-
гуляції, своєрідним способом організації реального процесу людської життєдіяльності. Об'єктивні потре-
би суспільства, фіксуючись в звичаях, приймають форму оцінок, загальних правил і практичних приписів у 
вигляді моралі. 

Ключові слова: мораль, звичай, моральність, етика. 
 
Протягом всієї історії людства існували умови соціальної стабільності, які були показником на-

явності духовних основ життєдіяльності. Такою умовою і показником є мораль. Зростання аморалізму 
є закономірною тенденцією будь-якої нежиттєздатної соціальної системи, а моральна деградація осо-
бистості рівнозначна людському самознищенню. Активізація ролі моралі у системі основних принципів 
організації життєдіяльності завжди призводила до зняття або зниження гостроти суперечностей у сус-
пільному та особистому житті людства. 

Розробка обраної теми потребувала звернення до різних груп джерел і наукових праць. У нау-
ковій літературі можна знайти достатню кількість напрацювань, присвячених різним аспектам вивчен-
ня моралі. Серед них у більшості праці філософів, соціологів, фольклористів, істориків, етнографів, 
культурологів та інших представників соціально-гуманітарного знання. Всі вони розглядають різні ас-
пекти такого багатозначного феномена, як мораль, яке, в свою чергу, включене у більш широке понят-
тя "моральна культура". 

Метою статті є дослідження народної моралі як універсального феномена історичного розвит-
ку суспільного та індивідуального способу життєдіяльності людини на основі виділення специфічних 
характеристик та аналізу конкретно-історичних її форм, що може стати основою подальшого розвитку 
культури. Задля цього треба проаналізувати конкретно-історичні форми існування моралі. В основі 
нашого дослідження – аналіз філософської, культурологічної та етнографічної літератури. 

Певні аспекти і прояви моралі завжди досліджувались у класичній філософії. Народна мораль 
стала одним із важливих об'єктів вивчення багатьох напрямів і теорій некласичної філософії, серед 
яких: філософія життя, феноменологія, аксіологія, філософська антропологія, філософська герменев-
тика, філософія культури, персоналізм та ін. В конкретних гуманітарних науках аналізуються певні 
процеси як колективної, так і індивідуальної моралі. 

Філософський спадок Платона, Аристотеля, Епікура, Сенеки, Августина Блаженного, Монтеня, 
Паскаля і багатьох інших мислителів залишається й сьогодні актуальним саме в своїй етичній частині. 
Теоретична спадщина І. Канта склала важливу спрямовуючу вісь подальшого аналізу специфіки моралі 
перш за все тому, що в його працях вперше були виділені загальні характеристики моралі, розглянута її 
відмінність від звичаю, права, релігії. Значну роль у поглибленні етичної проблематики відіграє логіка і нау-
ково-понятійний апарат низки праць Г. Гегеля. Насамперед це стосується аргументації, пов'язаної з необ-
хідністю понятійного розведення термінів "мораль" і "моральність". В різних працях Гегеля, залежно від 
дослідницьких завдань, їх понятійний зміст і характер взаємозалежності не завжди є тотожними. Суттєвим 
для класичної традиції стало все понятійне багатство змісту як "моралі", так і "моральності", відпрацьоване 
Гегелем у процесі діалектичного розгляду людського духу, історії, права. 

Надзвичайно багата філософсько-етична спадщина російських і українських філософів другої 
половини XIX – першої чверті XX ст., що працювали на зарубіжжі. Вона заклала основи оригінального 
і системного підходу до поняття моралі. Так, розгляд моралі як складного, цілісного утворення розгля-
дається у працях В. Соловйова, М. Бердяєва, Л. Карсавіна. Основоположні поняття моралі розробля-
ються у творах С. Булгакова, Є. Трубецького, С. Трубецького, С. Франка, П. Флоренського, М. 
Лосського, І. Ільїна та дають змогу утримувати, зберігати та розвивати глобальні ідеї класичної філо-
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софської парадигми. Суттєво збагачує сучасні наукові пошуки повернення до нової інтерпретації куль-
турної спадщини Г. Сковороди, Д. Чижевського, П. Юркевича, І. Франка та ін. 

Важливе значення для побудови логіки дослідження мали праці етиків радянського періоду 70-
80-х років ХХ ст. (Л. Архангельського, Р. Апресяна, В. Бакштановського, А. Гусейнова, Н. Головко, 
Є. Дубко, О. Дробницького, В. Жямайтиса, Р. Жибайтиса, В. Іванова, В. Коблякова, Л. Коновалової, 
С. Лаптенка, В. Несаваса та ін.). 

Праці з культурології, що стосуються сфери моралі (які стали вже класичними, особливо з пе-
рвісної культури) Д. Фрезера, Е. Тайлора, К. Леві-Строса, М. Мід та праці з філософії культури В. Він-
дельбанда, Г.Ріккерта, В. Дільтея, Г. Зіммеля, Р. Кронера, О. Шпенглера, Е. Кассірера, А. Вебера, 
Е. Трьольча допомагають у дослідженні народної моралі. 

Культурологічні дослідження, присвячені різним типам і видам людського "життя", їх особливо-
стям, багатоманітності та самоцінності, виконують важливу роль, тому що ставлять перепони надмір-
ній абстрактності, логічному формалізму.  

Особливе значення для розуміння сутності культури, окремих її етапів і форм, логіки розвитку 
моралі і моральності мають сучасні дослідження вчених України – О. Александрової, С. Безклубенка, 
І. Бичка, М. Булатова, В. Горського, Б. Головка, В. Іванова, А. Лоя та ін. 

Дослідження С. Аверінцева, М. Бахтіна, М. Барга, Л. Баткіна, В. Біблера, А. Гуревича, Ф. Кессиді, 
О. Лосева, Ю. Лотмана, Д. Лихачова, М. Стеблін-Каменського, А. Тахо-Годі, В. Уколової та ін. розширили 
уявлення про особливості світу культури, еволюцію і побудову його реальних історичних форм. 

Розуміння морально-психологічних характеристик особистості у працях К. Абульханової-
Славської, А. Бодалєва, І. Кона, М. Лісіной, В. Роменця, С. Рубінштейна та ін. вносить у контекст до-
слідження реальні параметри особистісного буття у визначенні особливостей творчого потенціалу 
особистості як суб'єкта моральної культури. 

Відтак, в XX–ХХІ столітті досягнуті певні успіхи на шляху теоретичного усвідомлення суттєвих 
характеристик людської природи, однак її моральний аспект залишився одним із найбільш проблема-
тичних. Моральна суть і суспільного, і особистісного буття віддзеркалюється у крайніх, часом несуміс-
них формах: або у формі апеляції до деякої буденної самоочевидності, або до технологічно-
операційного аспекту вчинку, або до невербальних інтуїтивних досягнень і смислів. 

Для з'ясування гносеологічної природи розуміння моралі простежимо, яке місце займала ця ка-
тегорія в етичних системах філософів-культурологів. Їх погляди на мораль, еволюцію та етичні норми вже 
детально висвітлені в науковій літературі, але існуючі трактування вимагають і сьогодні уваги дослідників, 
оскільки змінились умови життя. Це має першорядне значення для розуміння того, яке місце займає народна 
мораль у різних культурних системах. Сучасні науковці визнають, що навіть древні мислителі, створюючи 
наукові поняття про мораль, переборюючи релігію й містику, часто виходили з стихійно-матеріалістичних і 
раціоналістичних поглядів народу. Отже, можна говорити про певний вплив народного світогляду й філософії 
на творення окремих етичних систем і принципів, особливо в XV-XVI ст. – в епоху Відродження на західно-
європейських землях. Гадаємо, що цей процес відбувався в певних межах й у західних і східних слов'ян у 
часи реформаторства і єресі, як свідчить історичний та етнографічний матеріал. 

Термін "етика" етимологічно походить від старогрецького слова ethos, яке спочатку означало 
місцеперебування або спільне житло і вперше згадується в поемі Гомера "Іліада". Згодом воно набуло 
нових значень – звичай, темперамент, характер, спосіб мислення. Антична філософія надала йому 
термінологічний сенс, позначивши ним природу, стійкий характер того чи іншого фізичного чи соціаль-
ного явища. Історія слова "етос" зафіксувала важливе спостереження, що звичаї і характери людей 
народжуються в спільному житті, або, кажучи мовою сучасної соціології, просторова близькість викли-
кає атракцію (взаємне тяжіння індивідів один до одного). 

Відштовхуючись від значення етосу як характеру (темпераменту), Аристотель утворив прикме-
тник "ethicos" (етичний). Ним він позначив особливу категорію людських чеснот, а саме чесноти харак-
теру (мужність, поміркованість та ін.), які відрізняються від чеснот розуму або діано-етичних чеснот. 
Для позначення науки, яка вивчає етичні чесноти, Аристотель утворив новий іменник "ethice" (етика), 
що зустрічається в назвах його відповідних творів ("Велика етика", "Нікомахова етика", "Евдемова ети-
ка"). Отже, з IV ст. до н. е. етична наука отримує своє ім'я, яке носить і дотепер. 

Історія поняття "етика" повторюється і на римському ґрунті. Умовним латинським аналогом 
слова "ethos" є слово "mos" (moris), яке також означає вдачу і характер людини, одяг та моду, звичай і 
порядок. Римські філософи, орієнтуючись на грецький досвід і посилаючись на Аристотеля, утворили 
від слова "mos" прикметник "moralis" (що відноситься до характеру, звичаїв), а від нього пізніше вини-
кає термін "moralitas" (мораль). Відтак, за етимологічним змістом грецьке "ethice" і латинське 
"moralitas" збігаються. Ці поняття народилися не в стихії народної свідомості, а були утворені філосо-
фами для позначення певної галузі дослідження. 

З часом поняття етика й мораль стали загальнопоширеними. При цьому термін етика зберіг 
своє первісне аристотелівське значення і досі позначає здебільшого науку. Під мораллю ж розуміють 
переважно предмет науки етики, реальне явище, що нею вивчається. 

У деяких європейських мовах поряд з запозиченим терміном "мораль" існують власні слова 
для позначення того ж явища: в російській мові – "нравственность", в німецькій – "Sittlichkeit". 
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У старослов’янській мові першоосновою цього поняття є слово "норов" (звичай, спосіб дії, ха-
рактер, вдача), що походить від старослов’янського "нрав" (те, що до вподоби). Обидва ці слова зафі-
ксовані в "Лексиконі" Ф. Полікарпова (1704) і включені в давньоруський словник І. Срезневського. 
Слово "нравний" вперше зустрічається в словнику І. Нордстета (1780), а прикметник російського слова 
"нравственность" – у словнику Академії Російській (1793).  

У білоруській мові аналогом слова нрав є слово – абычай (звичай – укр.), а аналог слова нрав-
ственность (рос.) – абычайнасьць (звичаєвість), що означає – мораль – моральный – моральны [13]. 

Аналогічна послідовність простежується в історії виникнення відповідних німецьких термінів. 
За свідченням авторів класичного тлумачного словника німецької мови братів Грімм, на початку XIII 
ст. виникає слово "Sitte" (звичай, звичаї), від якого пізніше (в XIV ст.) виникає прикметник "sittlich" 
(нравственно – рос.). Тільки в XVI ст. утворюється іменник "Sittlichkeit" (нравственность – рос.).  

Проблема в тому, що в українській мові німецьке поняття die Sittlichkeit (рос. нравственность) 
на противагу моральності (Moralitat, рос. моральность) неможливо було калькувати за російським зра-
зком, де абстрактне поняття створюється на протиставленні значень повноголосної та неповноголос-
ної форм (нравственность, але норовистость). Тому радянські вчені, орієнтовані на "злиття мов", були 
вимушені триматися одного слова моральність на позначення двох досить різних філософських по-
нять. Sittlichkeit можна приблизно вважати звичаєвою інтерпретацією абстрактних моральних ціннос-
тей. [Sitte нім. "звичай", а Moral від лат. moralis < mos (moris) теж "звичай".]  

Здається, "моральнісність" як переклад Sittlichkeit не тільки не є прозорим, а й затемнює спра-
вжній зміст терміна. Воно виразно вказує на зв’язок з "мораллю" і "моральним", але слугує хибному 
враженню, ніби поняття Sittlichkeit є похідним від Moralitat і утворюється на пізнішій стадії рефлексії. 
Цей нюанс співвідношення слів "моральний" – "моральнісний" і пояснює Sittlichkeit як певну "інтерпре-
тацію моральності". Але ті, хто запровадив таке розрізнення в німецькій, мали на увазі якраз протиле-
жне: Sittlichkeit є радше протоморальністю. "Sittlichkeit" мало відображати етнічне, звичаєве, питоме, 
конкретне, навіть дорефлексивне – "добрий звичай" певного народу. Питома німецькість, "народність" 
слова Sittlichkeit вдало передає цей відтінок. У нашій мові, можливо, пасувало б і "доброзвичайність". 

Натомість Moralitat постає на стадії абстрагування і універсалізації уявлень про добре і зле рі-
зних народів. Тому й термін на позначення цього поняття – виразно книжковий, міжнародний. Зрозумі-
ло, що й Moralitat походить від латинського moralis, а те від mos – звичаю. Але очевидність цього 
зв’язку вже втрачено. Тому й зручно передавати різницю між абстрактним і конкретним поняттями, 
застосовуючи слова, одне з яких уже не відсилає, а інше, навпаки, вочевидь відсилає до "звичаю". 

Очевидно, існувало два виходи – калькувати німецьке слово (проблеми зі словами звичає-
вість, звичайність тощо) або знайти інший спосіб. Тому спробували використовувати на слов’янський 
манер: нравність, обичаєвість, обичайність. У сучасному великому тлумачному словнику сучасної 
української мови пояснюється слово обичайність як звичайний і вихований. Але зрозуміло, що цей те-
рмін не набув широкого поширення. І сьогодні у філософських текстах часто можна зустріти моральні-
сність та моральність, що позначають, відповідно, Sittlichkeit та Moralitat, або morality та moral. 

Отже, у німецькій мові слово Moralitat має синонім – Sittlichkeit, у російській поряд із поняттям 
мораль уживається нравственность. У старослов’янській мові існувало слово обичайність, що засто-
совувалося до сфери людських звичаїв і взаємин. Нині, однак, в ужитку скалькований з латини термін 
"моральність". 

Легко помітити, що українські, російські та німецькі терміни в загальному повторюють історію 
латинського слова "moralitas" з тим істотним збагаченням, що вони з самого початку вживаються пе-
реважно або винятково для позначення реальних процесів, а не науки. Ці терміни – не штучний про-
дукт творчості філософів, а мають природне походження. 

Отже, історія термінів підводить до першого узагальнення: етика – наука про мораль (мораль-
ність). На рівні емпіричної фіксованості мораль постає у двох основних формах: а) як особистісні вла-
стивості, іменовані зазвичай моральними якостями (мужність, чесність, щедрість, стриманість тощо); 
б) як сукупність суспільних норм поведінки (не кради, не убий тощо) і оціночних понять (добро, спра-
ведливість та ін.). Моральні якості характеризують особистість з точки зору її здатності спілкування із 
подібними собі, жити в су–спільному житті. Коли про індивіда говорять, що він простий, скромний, 
уживчивий, то йдеться про такі властивості, які виявляються в його взаємовідносинах [2, 9-11].  

У сучасній, зокрема філософсько-етичній літературі, є два різних підходи до вирішення конкре-
тних питань походження моральності. 

Значна група російських науковців (А. Шишкін, С. Уткін, В. Зибковець, В. Іванов, І. Рибакова) 
виводять моральність з перших форм трудової діяльності, припускаючи, що виробництво неможливе 
без того, щоб воно не породжувало моральні відносини Вони бачать витоки моральності у перетво-
ренні інстинктивної поведінки тварин предків в усвідомлені дії прадавньої людини, розглядають її як 
першу форму суспільної свідомості, що виникає одночасно з виникненням людського суспільства [14, 
58–59; 6, 51–52]. Інші або залишають питання про походження моральності відкритим (напр., А. Спір-
кін в книзі "Походження свідомості"), або вирішують його по-іншому. Так, Ю. Давидов у книзі "Праця і 
свобода" говорить про тисячолітню практику первісної орди, коли моральності як форми суспільної 
свідомості не існувало [3]. Ця точка зору нам здається більш прийнятною. 
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Передумовою моральності є усвідомлення людиною власної діяльності. Адже це в рівній мірі 
відноситься до всіх форм духовного життя. Моральність в якості своєї передумови має не просто усві-
домлення, а певну ступінь його розвитку. Дослідження процесу походження моральності потрібно по-
чинати не з родового суспільства, як це зазвичай робиться у нашій науковій літературі, а з первісного 
стада, орди, тобто зі справжньої первісності. 

Прадавня людина жила в оточенні великих, хижих або стадних тварин, кістки яких знаходять 
разом з людськими останками [12, 90–95, 127–128, 170–172]. Але вчені звернули увагу на той факт, 
що типові знаряддя тієї епохи (шельскі або ашельські рубила і мустьєрський гостроконечник), які мог-
ли використовуватися як метальна зброя, а також інше мисливське озброєння (дубини і списи) були 
занадто недосконалі для безпосередньої боротьби з такими, наприклад, гігантськими тваринами, як 
мамонт, носоріг та ін. [4, 172; 7, 21–22]. Проте міркування про роль м'ясної їжі в становленні людини і 
безпосередньо археологічні дані говорять, що дикун полював на великих тварин [15, 81]. Ця невідпо-
відність пояснюється тим, що недостатність і принципова обмеженість знарядь праці викликала до 
життя особливу продуктивну силу, силу спільності. Окрема людина, якщо навіть вона і мала у надли-
шку відомі тоді знаряддя праці, не змогла б добути собі засоби до існування в тих природних умовах. 
Це могла зробити тільки певна спільність людей. Сила спільності, "колективні дії стада" (Ф. Енгельс) 
були умовою виходу людини з тваринного стану. 

У первісному стаді був відсутній природній поділ праці. Про це насамперед свідчить універса-
льний характер знарядь праці. Ручне рубило, наприклад, призначене для різноманітних функцій – 
удару, різання, пиляння тощо. Ще його можна було використовувати як для добування коренеплодів, 
так і для проникнення в дупла дерев. Використання однією людиною цих знарядь було пристосоване 
для виконання різних функцій, які стали згодом особливим обов'язком окремих статей. І тільки до кін-
ця мустьєрської епохи спостерігаються варіації у формі знарядь. Взагалі поділ праці передбачає порі-
вняно розвинений рівень продуктивних сил. Про відсутність природного поділу праці в цей період 
свідчить і С. Замятнін – на підставі вивчення мистецтва пізнішого, ориньякського періоду [5, 54]. 

Ще однією характерною рисою первісної спільності є те, що воно не знало сім'ї, а, краще кажу-
чи, не існувало ніяких заборонних дій у взаєминах статей. Це, здається, найбільш безспірне явище 
нижньопалеолітичної епохи, і аргументи на користь проміскуїтету, розвинені Ф. Енгельсом у праці "По-
ходження сім'ї", зберігають повну силу. Суспільний сенс цієї першої людської форми шлюбних відно-
син полягав у тому, що ні сімейна відособленість, ні почуття ревнощів, ні уявлення про кровозмішення 
(все це розвинулося пізніше) не протиставлялися індивіду первісного стада. 

Отже, є всі підстави говорити про відсутність істотних соціальних відмінностей між людьми, 
об'єднаними стадом. Прадавня людина розчиняється у своєму оточенні і ще не має своєї соціальної 
індивідуальності. "Рівність" тут абсолютна, наскільки це взагалі можливо при статево-вікових відмінно-
стях, вони є єдиними відмінностями, відомими первісному стаду. "Людина, – пише К. Маркс, – відо-
кремлюється як індивід лише силою історичного процесу. Спочатку він виступає як суспільна істота, 
племінна істота, стадна тварина" [9, 30]. 

З усього цього випливає, що єдиною індивідуальністю того часу було стадо. Воно є для прада-
вньої людини єдиним і безумовним кордоном в його ставленні до самого себе і у взаєминах з іншими 
стадами. Діяльність, вчинки стадної людини здійснювались без свідомого вибору і виступали як наслі-
док жорстокої необхідності. Природна межа життя і смерті визначала як організацію суспільства, так і 
весь життєвий цикл прадавньої людини. Інші додаткові сили були зайві. Тому ми не знаходимо мораль 
у сучасному розумінні слова як особливу форму суспільної свідомості, а як колективну волю, відмінну 
від окремого індивіду. 

Безумовно, в первісному стаді були певні правила та регламентація життя. Ці правила, наскільки 
можна здогадуватись, визначалися безпосередньо природними умовами існування, потребами виробничого 
процесу, були викликані необхідністю спільних трудових дій, але вони аж ніяк не були призначені для регу-
лювання соціальних протиріч, для приведення приватних бажань окремих індивідів до спільного знаменника 
колективних інтересів. Вони були радше природно-виробничими вимогами (наприклад, правила підтримки 
вогню, практика оброблення туш тварин і розподілу їжі тощо). Щодо цих правил і вимог до регламентації, то 
індивід не мав ніякої свободи вибору, а тому їх не можна розглядати як моральні. Але вони утворюють ту 
базову основу, з якої згодом виокремлюється соціальний індивід, особистість, як наслідок – виникає мораль. 
Причому цей процес, як можна судити з неандертальських поховань та інших археологічних даних, почина-
ється вже на останніх етапах розвитку первісного стада.  

З ростом продуктивних сил і остаточним оформленням фізичного типу сучасної людини в істо-
рії первісного суспільства відбувається корінний перелом, що виразився насамперед у переході від 
стадності до родової структури. 

В якості основного елемента родової структури виступає така спільність, яка в принципі не мо-
же існувати поза міцними відносинами хоча б з однією з інших спільностей, оскільки рід виникає як 
екзогамне об'єднання. Роди, об'єднані в племена, а згодом і союзи декількох племен – це колективи з 
міцними і постійними господарськими шлюбними та іншими громадськими зв'язками, а тому відносини 
між ними не можуть регулюватися старими методами необмеженої боротьби. Але водночас це само-
стійні і відокремлені групи зі своїми приватними інтересами, які нерідко стикаються з інтересами інших 
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родових груп, тому стосунки між ними не можуть будуватися за законами внутрішньо-стадних взає-
мин. У цей період у безликій масі стадних людей з'являються перші соціальні штрихи, відокремлюєть-
ся індивід від суспільства, поки що як представник роду. 

Соціальний кругозір стадної людини був обмежений межами первинного (і єдиного) виробни-
чого об'єднання, в рамках якого протікало його життя. Все, що виходило за межі його стада, разом з тим 
виходило і за межі людського. З переходом до роду цей кругозір розширюється до сфери людського і 
входить вже в інший рід (або роди) племені, хоча у вузькому виробничо-господарському сенсі вони са-
мостійні. Ми тут бачимо не звичайну зміну соціальних відносин, а витоки всесвітньо-історичного руху, на 
шляху якого будуть конфедерації племен, народи, держави, нації, співдружності націй. 

З появою різних взаємопов'язаних родів виникає і проблема їх стосунків, проблема регулю-
вання інтересів роду і племені, проблема підпорядкування приватних дій окремих індивідів загальним 
інтересам усього племені, тобто з'являється реальна підстава, на якій повинна розвитися моральність 
як особлива сфера племінної свідомості. Відтак, безпосереднім джерелом моральності слугує виок-
ремлення соціального індивіда (який на даному етапі виступає як представник окремого роду, на від-
міну від представників інших родів), розвиток свободи людини, подолання його залежності як від 
природи, так і від су-спільства, становлення самого відношення: особистість – суспільство. 

Наступним кроком на шляху зростання особистості є природний поділ праці, коли фізична від-
мінність між чоловіком і жінкою переходить в соціальну відмінність завдяки тому, що між ними відбу-
вається поділ суспільних функцій. Чоловік займається виключно полюванням і згодом скотарством, а 
жінка – збиранням і домашнім господарством. 

У матеріальному становищі людини з'являється щось особливе, приватне, в нових умовах 
життя виникає щось відмінне від умов життя всієї спільності. Людина. залежно від статевої приналежності, 
отримує виключне право власності на певні галузі суспільного виробництва, але втрачає право власності в 
інших галузях. Ця відмінність відбиває взаємозалежність та єдність, оскільки суспільство може існувати 
лише як цілісний організм, як сукупність всіх галузей виробництва. "Разом з поділом праці, – писали К. 
Маркс і Ф. Енгельс, – отримується і протиріччя між інтересами окремого індивіда або окремої сім'ї та спіль-
ним інтересом всіх індивідів, що знаходяться в спілкуванні один з одним" [10, 31]. На цій основі виникають 
правила, звичаї, моральні норми, покликані урегулювати інтереси окремих суспільних груп людей, в дано-
му випадку чоловіків і жінок як виразників різних соціальних інтересів із загальними завданнями колективу. 
Це підтверджується етнографічними матеріалами. У корінних племен Австралії громадська межа між чо-
ловіками і жінками, між дорослими і підлітками підкреслювалася системою обрядів [11, 175]. До цього зво-
диться також специфічний сенс обрядів ініціації, існуючих у всіх первісних племен. 

Істотним етапом зростання ролі моралі у су-спільстві є виникнення сім'ї та розвиток моногам-
них відносин між чоловіком і жінкою. З одного боку, поступово звужується коло шлюбних відносин 
шляхом виключення навіть найвіддаленіших родичів до того часу, поки не виділиться одна шлюбна 
пара, з іншого боку, утримання і виховання дітей стає спеціальною задачею сім'ї, оформлюється гос-
подарський осередок. Обидві лінії розвитку призводять до одного й того ж результату: сім'я стає само-
стійною соціальною організацією, індивід як окрема особистість виокремлюється з товариства. 

З появою родини моральність піднімається на нову, більш високу, ступінь. Попередні обме-
ження (помста, обмеження участі жінок в житті громади, виховання дітей) відокремлювали людину від 
суспільства як представника самостійної, відмінної від колективу, але все ж дуже великої групи людей. 
Тепер же обов'язок захисту власного життя переходить до сім'ї, до окремої людини. Але це вже є свід-
ченням розпаду родового суспільства. Цей аспект питання – несумісність колективізму роду з сім'єю, 
роздроблення цілісного колективу на безліч окремих сімей – є для нас найважливішою у розгляді про-
блеми. Безперечно, правий П. Лафарг, коли говорить: "Виникнення індивідуальної сім'ї, спочатку у 
формі матріархальної, а потім у формі патріархальної, підірвало комунізм роду [8, 51]. 

Виокремлення соціального індивіда всередині громади і оформлення моральності в особливу 
форму су-спільної свідомості має, однак, у родовому суспільстві свою межу і свою специфіку. 

Отже, особливість первісного стада полягає в тому, що в цей час відбувається становлення 
суспільства. У цю епоху, в кращому випадку, ми можемо говорити лише про деякі передумови мора-
льності, а скоріше розглядати виникнення певних правил і звичаїв. 

Подолання протиріч первісного стада йде двома лініями. Перш за все це зміна характеру сус-
пільних відносин. Втрачається жорстока однозначна необхідність, починають проявлятися громадські, 
у власному розумінні слова закономірності, які припускають індивідуальну активність. Одночасно до-
лається інстинктивний механізм поведінки. Людина стає суспільною, суспільні відносини стають люд-
ськими. На цій основі виникає моральність як ланка між індивідом і громадською тенденцією, як 
особлива сфера суспільної свідомості, як сума вимог суспільства до окремих індивідів, як форма усві-
домлення людиною свого суспільного призначення, як один з нових, соціальних механізмів поведінки. 
Походження моральності безпосередньо пов'язано з формуванням особистості, із зародженням та 
ставленням особистості і суспільства [1, 57–65]. 

Отже, мораль є одним з основних типів соціальної регуляції, своєрідним способом організації 
реального процесу людської життєдіяльності. Об'єктивні потреби суспільства, фіксуючись в звичаях, 
приймають форму оцінок, загальних правил і практичних приписів у вигляді моралі. 

Історія  Гаєвська Т. І. 
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Гаевская Т. И. Генезис и становление феномена морали 
В статье анализируется мораль как универсальный феномен исторического развития общественного и 

индивидуального образа жизни. Доказано, что мораль является одним из основных типов социальной регуляции, 
своеобразным способом организации реального процесса человеческой жизнедеятельности. Объективные по-
требности общества, фиксируясь в обычаях, принимают форму оценок, общих правил и практических предписа-
ний в виде морали. 

Ключевые слова: мораль, обычай, нравственность, этика. 
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Gayevska T. Genesis and development of a morality 
The article attempts to trace the logic of the different methodological approaches to the problem of the genesis of 

morality that existed in the history of ethics. This logic is included in some theoretical schemes and concepts, which allows 
to overcome the methodological limitations and the failure of some of the theories in the framework of cultural studies. 

Problems of a modern society that characterize the socio-cultural situation in our country, manifested in cultural 
crisis, domestic relations, politics and the economy, education and training. These problems trying to some extent to 
solve the representatives of different sciences. On the pages of scientific publications are the debates and the search for new 
paradigms, new generation, reflecting the current situation categories. It seems that increasingly, the search will be successful 
within cultural studies. This science by synthesizing a reaching many sciences, producing a total "denominator" in the study of 
culture, showing the general and specific to the culture of different nations, because of its polyfunctionality evrystychnosti and 
presents opportunities for research and scientific generalizations. 

Despite significant advances in the science of the theoretical modeling of individual aspects and stages of the 
genesis of moral progress in the past few years, the whole theory of the origin of morality yet. Therefore, in our view, a 
fruitful contribution to the development of this theory would be a system that reveals the mechanism of gradual 
development of morality. The main objective of the work is seen in an attempt to synthesize the various aspects of 
modern scientific understanding of the mechanism of the origin of morality in a coherent conception of the genesis of 
morality. To solve this problem you want to play, based on modern scientific material "objective" historical dialectic 
movement phenomenon of morality at the time of its inception, and the "subjective" dialectic deploy the origin of morality 
in historical types of philosophical and ethical systems of the past and present. 

The main objective of the work specified in the task of critical analysis of methodological principles and content 
of the genesis of moral concepts in the history of ethical thought. 

The novelty of the research is determined primarily methodological approach to the problem of the genesis of 
morality, the desire to reveal the objective laws of the origin, development and self-movement phenomenon of morality. 

In the modern day, including ethical-cultural literature, there are different approaches to address specific issues 
of origin of morality. 

Usually the surveys were isolated five or six or even more of these theoretical positions, but they were fully 
independent, somehow adhering to the two axial concepts which, in turn, went to the Kantian and Hegelian tradition. The first 
may be called (usually suspended) historical-genetic, functional, and the second – a historical and systematic, structural. 

Russian scientists A. Shishkin, V. Zybkovets, D. Valyeev in content analysis of "morality" tribal relied on the idea 
of morality as a set of simple rules, norms of behavior that govern their relationships to one another, class, state, etc. 
These authors attributed the origin of morality to the era of primitive human herd. 

In the early 70s was proposed "evolutionary-genetic" conception of the genesis of morality. Researchers 
concluded that "social behavior" is not a unique feature of human and she is genetically fixed mechanisms. This concept 
has been criticized in the scientific literature. 

Theoretically and methodologically able to mature is the concept of the genesis of morality, in which the main 
condition for the formation of morality is a conflict between the individual and society, and its occurrence refers to the 
historical era of tribal society. This concept has a number of advantages: the origin of morality tallies with this 
contradiction in a way that serves as the development of moral self-movement, self-development. 

In historical and moral system model is considered as a unique way of spiritual and practical development of the 
world a man who is in logical and reflective, emotional and subconscious form. The second model excludes the idea of 
morality as a form of social consciousness. It holds the line on the recognition of moral properties of a single human life, 
as well as part of spiritual practice "of man." In fundamental terms, it is not simply "reflect" reality, but also gets into it as 
a cross-cutting element of social practice. 

Thus, the methodological basis of consideration of moral phenomena is the position that morality is a specific 
form of public display of human life, the moral idea expressed economic and socio-political conditions of society, that 
finally morality arose from the need to regulate behavior. 

Key words: moral, custom, morality, ethics. 
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ВПЛИВ КИЇВСЬКОЇ КОМІСІЇ КРАЄЗНАВСТВА 

НА РОЗВИТОК КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ: 
перша половина 20-х років ХХ ст. 

 
У статті висвітлено діяльність Київської комісії краєзнавства, встановлено роль та її місце в 

краєзнавчому русі першої половини 20-х років ХХ століття. Доведено, що комісія була фундатором і 
координуючим центром громадського краєзнавчого руху в Україні, організувала філії у Полтаві, Ха-
ркові та Одесі, була головним ініціатором підготовки до проведення з’їзду краєзнавців та І Всеукра-
їнської конференції краєзнавства. У її складі працювали висококваліфіковані фахівці, які керували 
різнопрофільними секціями і залучали до співпраці широкі кола громадськості. 

Ключові слова: Київська комісія краєзнавства, координаційний центр, краєзнавчий рух, Все-
українська академія наук, громадські організації. 
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За період розбудови незалежної України актуальним завданням вітчизняної історичної науки 
стало дослідження процесу розвитку українського краєзнавства у 20-х роках ХХ століття. У сучасній 
історіографії серед розмаїття історичних досліджень залишаються деякі малодосліджені аспекти, зок-
рема місце Київської комісії краєзнавства у краєзнавчому русі в першій половині 20-х років ХХ століт-
тя. Досліджуючи діяльність різних краєзнавчих громадських організацій, історики лише побіжно 
згадують про Київську комісію краєзнавства. Серед праць, які мають узагальнюючий або фрагментар-
ний характер щодо нашої проблеми, варто відмітити дисертаційні дослідження А. Теодоровича [8], 
М. Парахіної [6], праці П. Тронька [9], В. Прокопчука [7], Г. Вербиленко [2] та ін.  

Мета роботи – висвітлити діяльність Київської комісії краєзнавства та встановити її роль і міс-
це в краєзнавчому русі першої половини 20-х років ХХ століття. 

Процес організаційного становлення краєзнавчого руху в Україні у 20-х роках ХХ ст. відзначав-
ся різноманітністю форм та методів роботи. Велике значення для розвитку та поширення історичних 
знань мали виникнення та діяльність громадських краєзнавчих організацій, які займалися досліджен-
ням окремих територій, міст та селищ.  

На початку 1920-х рр. розширенню краєзнавчих досліджень сприяла політика "українізації", яка 
стимулювала інтерес громадськості до історії рідного краю. Постала проблема організаційного офор-
млення краєзнавчого руху, утворення його координаційного центру. З цією метою у листопаді 1922 р. 
при Всеукраїнській академії наук у Києві було створено комісію краєзнавства, яку очолив А. Лобода. 
До її складу увійшли академіки М.Птуха, М. Василенко, П.Тутковський, А.Фомін, М. Шарлемань, 
В.Липський, В. Лучицький, Д. Белінг. У 1923 р. затверджено Президію комісії: А. Лобода (голова), Д. 
Белінг (секретар), М. Птуха та В. Лучицький [12]. 

Від Центрального бюро краєзнавства при Російській академії наукова комісія краєзнавства об-
рала до свого складу академіка С. Ольденбурга і професора В. Богданова. До кінця 1923 р. комісія 
провела 22 засідання, на яких розглянула низку організаційних питань: шляхом розвідок було встано-
влено, які інституції та особи проводять краєзнавчу роботу по всій країні; налагоджено зв’язки з ними, 
організовано центри у Харкові та Одесі; підготовлено та видано "Довідник з краєзнавства" та "Бюле-
тень Комісії краєзнавства" [1]. 

З метою координації і регулювання краєзнавчого руху члени комісії розробили і розіслали че-
рез Бюлетень анкету до місцевих інституцій і товариств. Протягом 1923 р. 87 заповнених анкет з різ-
них регіонів було надіслано до комісії. На підставі цих анкет та інших джерел М. Шарлемань склав 
карту краєзнавчих організацій України та покажчик до неї. Для популяризації ідеї краєзнавства серед 
широких кіл населення 21 червня 1923 р. вчені провели відкрите засідання, на якому було заслухано 
доповіді А. Лободи "Краєзнавство, його сучасний стан і завдання"; М. Шарлемана "Роль молоді в 
справі вивчення рідного краю"; Г. Кравченка "Краєзнавство і сільське господарство". З метою пропага-
нди ідей краєзнавства члени комісії прочитали низку лекцій у клубах робітникам освіти, землі та лісу. 
М. Шарлемань надрукував статтю "Розвиток краєзнавства – наше чергове завдання", в якій закликав 
громадськість приєднуватися до процесу дослідження рідного краю [3].  

Комісія підтримувала постійний контакт з російським Центральним бюро краєзнавства. Ще в 
січні 1923 р. на засіданні Петроградського відділу М. Шарлемань доповів про краєзнавчу роботу на 
Київщині, висвітливши напрями та масштаби досліджень. А. Лобода, М. Птуха, М. Шарлемань, Д. Бе-
лінг брали участь у роботі четвертої сесії Центрального бюро краєзнавства у Москві. А. Лобода на од-
ному із засідань сесії доповів про стан краєзнавства в Україні [3, с. 114]. 

Отже, комісія краєзнавства при ВУАН прагнула стати організуючим і об’єднуючим органом, на-
самперед для місцевих краєзнавчих організацій, а далі – вийти за межі Київського регіону, залучаючи 
до співпраці молодь та селян. Члени комісії обмінювалися досвідом краєзнавчих досліджень з росій-
ськими колегами, активно брали участь у роботі ЦБК, проводили роз’яснювальні роботи серед гро-
мадськості, залучаючи до співпраці широкі кола населення.  

Для детального розроблення питань з кожної окремої галузі краєзнавства і для більш тісного 
зв’язку з окремими особами або цілими організаціями, які працювали у цих галузях, були засновані 
спеціальні секції з представників місцевих наукових інституцій і товариств та окремих краєзнавців. 
Працювали секції з антропології, ботаніки, географії, геології, демографії, зоології, історії, економічної 
географії та етнографії з підсекціями матеріальної етнографії, фольклору, діалектології, пластичного 
народного мистецтва, археології, народної музики. Протягом першого року існування секції антропо-
логії, ботаніки, зоології, демографії, економічної географії залучили дослідників до планомірної роботи 
в межах всього регіону. Комісія встановила зв’язок з місцевими дослідниками інших регіонів. Зокрема, 
із Житомирським окружним пролетарським музеєм та містом Черніговом [10, арк. 26 – 27]. Етнографі-
чна секція організувала філію комісії краєзнавства у Полтаві (Пролетарський музей) та Лубнах [11]. 

Члени комісії стали ініціаторами створення бібліотеки. Найбільше видань одержали від Мос-
ковського відділу Центрального бюро краєзнавства. Завідував бібліотекою А. Носов. 

З метою поширення краєзнавчої роботи по всій Україні у Харкові за участю А. Лободи було 
утворено окрему комісію в складі О. Федоровського, О. Івановського, С. Таранушенка, Л. Шкорбатова, 
П. Серебровського, Р. Данковської, М. Маркова, А. Синявського, В. Ступницького, та В. Богданова, 
академіка С. Ольденбурга й інших. Головою комісії став професор Д. Зеленін. Харківська комісія крає-
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знавства в особах О.Федоровського та Л.Шкорбатова брала участь у роботі четвертої сесії Централь-
ного бюро краєзнавства в Москві. Д. Зеленін та О. Федоровський були обрані членами ЦБК.  

Наприкінці 1923 р. для степової частини України було засновано третю Центральну комісію 
краєзнавства в Одесі, яку очолив С. Дложевський, секретарем став І. Фаас. Вона складалась з чоти-
рьох секцій: етнографічно-лінгвістичної – голова Р. Волков; археологічної – голова С. Дложевський, 
природничої – Г. Танфільєф; соціально-історичної – Е. Трифільєв [10, арк. 28].  

Після утворення комісій у Полтаві, Харкові та Одесі, краєзнавчу комісію при ВУАН у Києві ста-
ли називати Київською. 

У 1924 р. Київська комісія краєзнавства в особі делегата М. Птухи брала участь у п’ятій сесії 
Центрального бюро краєзнавства, де академік зачитав доповідь про стан краєзнавчої роботи в Україні 
за період між четвертою та п’ятою сесіями, зазначивши, що у країні створюється мережа краєзнавчих 
комісій, які плідно почали досліджувати кожний куточок рідної землі.  

Відтак за перший рік свого існування Київська комісія краєзнавства утворила філії у різних ре-
гіонах країни, налагодила зв’язки між ними і, по суті, стала координаційним центром всього краєзнав-
чого руху в Україні. Але головною перепоною в роботі комісії була абсолютна відсутність 
фінансування. У зв’язку з тим, що столицею УСРР був Харків, комісія краєзнавства при ВУАН не мала 
загальноукраїнського характеру в керівництві краєзнавчим рухом всієї республіки і прийняття остаточ-
них рішень, а також фінансування досліджень належало Харкову.  

Для тісної співпраці в галузі краєзнавства і вирішення важливих організаційних питань у межах 
всієї країни необхідно було скликати конференцію за участю представників краєзнавчих організацій з 
різних регіонів. 

У грудні 1921 р. у Москві відбулася Перша всеросійська конференція наукових товариств щодо 
вивчення краю. Результатом роботи конференції стало створення "Центрального Бюро Краєзнавства" 
під егідою Російської академії наук, яке поділялося на два відділення – Петербурзьке та Московське. 
На конференцію були запрошені представники з України, але з невідомих причин вони не прибули.  

"Щоденник" конференції, а також циркуляри Бюро краєзнавства Росії потрапили до керівника 
дослідної кафедри мовознавства та голови Слобожанської комісії краєзнавства, професора Д. Зеленіна 
[13, арк. 85–85 зв.]. За його клопотанням Науковий комітет Наркомосвіти України скликав у Харкові 28 
січня 1923 р. загальні збори краєзнавців. Головне завдання зборів – вирішення питань щодо організації 
та проведення загального з’їзду краєзнавців України. У пояснювальній записці професора Д. Зеленіна 
від 24 вересня 1923 р. стосовно організації та скликання першого Всеукраїнського з’їзду з краєзнавства у 
Києві (квітень 1924 р.) було зазначено, що українська культура жива і діюча не тільки і не стільки завдяки 
існуванню центральних культурно-освітніх закладів, скільки завдяки активності широких мас населення 
на місцях. Далі професор зауважив: "...у дореволюційну епоху саме ці маси зберегли українську культу-
ру, яка була під ярмом русифікації. Особливо великого значення набули місцеві організації, вони не про-
сто передавали українські культурні традиції, а й одночасно, завдяки своїй науково-дослідній роботі, 
самі накопичували культурні цінності. Але робота громадськості вимагає керівництва. Коли мова йде про 
наукове обстеження місцевих природних багатств, керівництво із центру особливо потрібне. І тому про-
ведення Всеукраїнського з’їзду з краєзнавства та організація короткотермінових курсів у Києві, Харкові, 
Полтаві та Одесі вкрай необхідні. Оскільки головним центром краєзнавчої роботи в Україні є Київ з його 
Академією наук, то й проводити з’їзд потрібно саме тут" [13, арк. 93]. 

Отже, на загальних зборах було прийнято рішення: підготуватися до проведення з’їзду крає-
знавців, створити єдиний план наукової роботи. З метою поширення ідеї краєзнавства в освітньо-
шкільній справі було вирішено, що у з’їзді братимуть участь педагоги – з питань "краєзнавство і шко-
ла", "краєзнавство та екскурсії", музейні та архівні працівники, географи з питання районування, геоло-
ги, ботаніки, зоологи, етнографи, археологи, діалектологи, статисти, економісти з питань про кустарні 
промисли, агрономи, метеорологи, спеціалісти з охорони пам’яток природи, старовини і мистецтва й 
інші представники центральних та місцевих краєзнавчих установ і громад.  

У листі до наукового комітету при Укрголовпрофосвіти від 17 жовтня 1923 р. А. Лобода, поси-
лаючись на матеріали московського краєзнавчого з’їзду, рішення сесій Бюро краєзнавства та зацікав-
леність у краєзнавчій роботі Держплану, визначив актуальність та завдання розвитку краєзнавства на 
сучасному етапі. Для втілення відповідних завдань на практиці необхідно виявити у кожному регіоні 
товариства та організації або окремих краєзнавців, які ведуть дослідження, налагодити тісний взаємо-
зв’язок між ними і надати підтримку, встановити чітке планування та визначити принципи краєзнавчих 
досліджень, зацікавити місцеве населення у вивченні рідного краю. 

Крім загальних зборів з доповідями, заплановано провести секційні засідання, які повинні до-
повнювати та поглиблювати краєзнавчі проблеми. Основні питання зборів: 

– що таке краєзнавство, його завдання та значення на сучасному етапі; 
– загальний стан краєзнавчої роботи в Україні – це питання планувалося висвітлити з анкету-

вання, яке провела Київська комісія краєзнавства, та з інформаційних доповнень інших регіонів; 
– заходи, які необхідно виробити для успішного розвитку краєзнавства. 
Тематика секцій: секція мертвої природи з відділами ґрунтознавства, геології, мінералогії та гі-

дрології; геофізики з метеорологією та астрономією; живої природи з ботанічним, зоологічним та біо-
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географічним відділами; антропології та географії; етнографії, мови та літератури; соціально-
економічна секція; історична секція з включенням археології, пластичного мистецтва, архівознавства 
та музеєзнавства. 

Вирішення вищезазначених проблем заплановано здійснювати не тільки теоретично, а й прак-
тично: огляд відповідних музеїв, кабінетів, місцезнаходження тих чи інших предметів та навіть прове-
дення показових робіт-розкопок тощо. 

Планувалося організувати спеціальну виставку краєзнавчої літератури, включаючи звіти дія-
льності краєзнавців з різних регіонів, а також друковані видання. Для порівняння – матеріали краєзна-
вчих досліджень у межах всього Радянського Союзу [13, арк. 156–173]. 

Підготовлену програму та свої міркування стосовно з’їзду члени комісії відправили на затвер-
дження до Харкова, наголошуючи, що з’їзд повинен проходити у Києві, у зв’язку з масштабно прове-
деною краєзнавчою роботою, в процесі якої зібрано безліч цінного матеріалу. Але, на жаль, І 
Всеукраїнський з’їзд для вивчення виробничих сил і народного господарства відбувся не у Києві, як 
планувалося, а у Харкові в грудні 1924 року. На з’їзді працювало дві окремі комісії та вісім секцій: при-
рода та її ресурси; людина як виробнича сила; сільське і лісове господарство та промисли; сільського-
сподарська промисловість; промисловість; енергетика; наука як виробнича сила.  

Комісія з краєзнавства, яку очолив М. Птуха, мала два напрями. Перший – загального харак-
теру: історія краєзнавства; краєзнавчі заклади; перспективи розвитку краєзнавства в Україні. Другий 
стосувався окремих галузей: краєзнавство і школа; краєзнавство і наукові бібліотеки, музеї, архівна та 
екскурсійна справи, сільське господарство, демографічні особливості населення тощо [13, арк. 180–188]. 

 На з’їзді особливу увагу приділили краєзнавству як першорядній державній справі. Було вирі-
шено, що воно повинно згідно з вимогами часу перейти на шлях планової організації: "Краєзнавство 
має розвиватись в тісному зв’язку з вчительством, студентством, партійними, професійними організа-
ціями і громадськістю, взагалі при різноманітній допомозі державних установ" [4]. Також наголошува-
лось на необхідності скликання всеукраїнської краєзнавчої наради для визначення подальших шляхів 
розвитку українського краєзнавства [5].  

 Київська комісія краєзнавства була фундатором і координуючим центром громадського крає-
знавчого руху по всій країні, тому цілком логічно, що саме вона стала головним ініціатором проведен-
ня Першої краєзнавчої наради, налагодила зв’язок через Укрголовнауку Наркомосвіти України з 
місцевими краєзнавчими організаціями і запросила їх на нараду [14]. 

 28–31 травня 1925 р. у Харкові відбулася І Всеукраїнська конференція краєзнавства, на якій 
неодноразово звучало, що краєзнавчий рух, який набув всеукраїнського масштабу, призвів до багатьох 
хиб у роботі краєзнавчих організацій на місцях. Лунали звинувачення на адресу краєзнавців з приводу різ-
номанітності організаційних форм, ухилу в академізм, відсутності плановості тощо [13, арк. 190–193].  

 В умовах утвердження тоталітарного режиму радянський уряд не допускав неконтрольованої 
діяльності жодної організації, жодного громадського об’єднання в Україні. Тому на конференції було 
прийнято рішення про створення Українського комітету краєзнавства, з діяльністю якого пов’язаний 
якісно новий етап в організації історико-краєзнавчих досліджень в Україні. 

 Отже, у першій половині 20-х років ХХ ст. у Києві сформувався потужний громадський краєзнавчий 
осередок – Київська комісія краєзнавства, яка взяла на себе координацію регіональних досліджень в рес-
публіці. У середині 20-х рр. комісія виступила головним центром об’єднання всіх краєзнавчих структур в 
Україні. У її складі працювали висококваліфіковані фахівці, науковці, які керували різнопрофільними 
секціями і залучали до співпраці широкі кола громадськості. Високу інтенсивність праці засвідчує гео-
графія зв’язків як всередині країни, так і за її межами.  
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Железко А. М. Влияние Киевской комиссии краеведения на развитие краеведческого движения на 

Украине: первая половина 20-х годов ХХ в. 
Статья освещает деятельность Киевской комиссии краеведения, установлено роль и ее место в краеве-

дческом движении первой половины 20-х годов ХХ в. Доказано, что комиссия была основателем и координирую-
щим центром общественного краеведческого движения в Украине, организовала филиалы в Полтаве, Харькове и 
Одессе, была главным инициатором подготовки к проведению съезда краеведов и I Всеукраинской конференции 
краеведения. В ее составе работали высококвалифицированные специалисты, которые руководили разнопро-
фильными секциями и привлекали к сотрудничеству широкий круг общественности. 

Ключевые слова: Киевская комиссия краеведения, координационный центр, краеведческое движение, 
Всеукраинская академия наук, общественные организации. 

 
Zhelezko Al. Effect of Kyiv Committee of Regional Ethnography in the development of regional 

movement in Ukraine in the first half of the 20-ies of XX century 
The article has clarified the activity of Kyiv Committee Regional Ethnography, fixed its role and place in the 

regional ethnography activities in the first half of 20-ties years of ХХ cent. 
During the development of independent of Ukraine urgent task of national historical science was the study of the 

process of Ukrainian ethnology in 20-ies of XX century. In modern historiography among the variety of historical studies 
remain some unexplored aspects including the place of Kyiv Committee of ethnography Local in history of ethnography 
motion in the first half of the 20 -ies of XX century. Researching the work of civil organizations of ethnography historians 
only briefly mention the Kyiv committee. Among the ethnography works that have generalizing or fragmented about our 
problems, it should be noted dissertation research Teodorovich A., M. Parakhin, labor P.Tronka, V. Prokopchuk, G. 
Verbylenko more. 

Purpose – to highlight the Kyiv committee of ethnology and establish its role in local history movement of the 
first half of the 20 -ies of XX century. 

In the early 1920s, the policy of "Ukrainianization", helped the expansion of local ethnography research which 
stimulated public interest in local history . The problem of organizing of regional movements and, the formation of its 
centre occured. In November 1922 under the Ukrainian Academy of Sciences in Kyiv committee of ethnography was 
established, headed by A. Loboda. 

In order to expand local history work throughout Ukraine in Kharkov with A. Loboda was formed a separate 
committee, headed by Professor D. Zelenin. 

The ethnographic section organized a branch of committee ethnography in Poltava, Lubnah more. 
At the end of 1923 for the steppe part of Ukraine was established third Central Committee of ethnology in 

Odessa, headed by S. Dlozhevskyy. 
After the formation of committees in Poltava, Kharkiv and Odessa, regional committee of ethnography was 

named as Kyiv one. 
For close cooperation in the field of ethnology and for solving important organizational issues throughout the 

country, it was necessary to hold a congress with participation of local history organizations from different regions. 
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The program and their views regarding the conferenre, members of committee sent to Congress Kharkov for 
approval, emphasizing that Congress should be held in Kyiv, due to the large scale of regional ethnographic, during 
which lot of valuable material was collected. 

But I All-Ukrainian Congress for studying the productive forces and the national economy was not in Kyiv, as 
planned, but was in Kharkiv in December 1924. In the Congress, committees and separate eight sections were working : 
nature and its resources, human as power production, forestry and handicrafts, agriculture, industry, energetics, science 
as a productive force. 

Committee of ethnography headed by M. Ptukha had two directions. The first- general ethnography: the history 
of ethnography, natural history institutions, the prospects of development in Ukraine. The second concerned the separate 
branches: ethnography and the school, ethnography and research library, museum, archive and excursion business, 
agriculture, demographic characteristics of the population and so on. 

The Congress paid special attention to ethnography as an important national matter. It was decided that it 
should be in accordance with the time and pass to planned organizing. Also emphasized the need to call the meeting of 
Ukrainian ethnography congress to identify further ways of Ukrainian ethnography. 

Kyiv committee of ethnology was the founder and co-ordinating center of public regional movement across the 
country, so it is logical that it was the main initiator of the first ethnography congress, established links with local 
organizations, and invited them to the meeting. 

On 28-31 May 1925 National Conference of ethnology took place in Kharkov, where was repeatedly sounded that 
regional movement that gained nationwide scale, brought many shortcomings in the work of local history organizations. 
There were accusations of historians about the diversity of organizational forms, lack of planning and more. 

With the establishment of the totalitarian regime, the Soviet government did not allow uncontrolled activities of any 
organization, any public organization in Ukraine . Therefore, the conference decided to establish a Committee of Ukrainian 
ethnography, and a new stage in the organization historical-ethnographic research in Ukraine is connected with its activity. 

Thus, in the first half of the 20-ies of XX century in Kyiv was formed a powerful regional ethnography center – 
Kyiv Committee of ethnology, which took over the coordination of regional research in the country. In the mid of 20's 
Committee was a major hub combining all the ethnographic structures in Ukraine. It consists of highly qualified working 
professionals, scientists, who led the sections and attracted public for cooperation. 

Key words: Kyiv Committee of Regional Ethnography, coordination center, regional ethnography activities, All-
Ukrainian Academy of Sciences, civil organizations. 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ УКРАЇНИ: 

від Стародавньої доби до Середньовіччя 
 
Стаття присвячена історичним аспектам розвитку військової символіки України. Розгля-

даються культурологічні, світоглядні та релігійні основи символіки у контексті історичних 
трансформацій суспільства, зокрема Стародавньої доби та Середньовіччя. Стверджується непе-
рервність народних традицій у виборі символів Української держави та її війська. Дається характе-
ристика історіографії та джерельної бази теми наукового дослідження. Доводиться, що за основу 
в опрацюванні символіки Збройних сил та інших військових формувань України бралися класичні за-
кони геральдики та спеціальних історичних дисциплін, кращі зразки минулого, які відповідають ста-
родавнім корінням українського народу. 

Ключові слова: військова символіка, військова організація скіфів, символіка княжої доби, стяг. 
 
Військова символіка України справедливо вважається предметом підвищеної уваги історичної 

науки, позаяк має власну досить багату історію та традиції. У культурологічному сенсі символіка є 
умовним відображенням подій, явищ, понять, ідей завдяки притаманним їй проявам. Символіка вивчає 
історію походження, функціонування і використання різновидів символів, які є концентрованою фор-
мою відображення і фіксації культурних, наукових, релігійних та інших знань людини за допомогою 
стилізованого зображення. 

Ступінь наукового розроблення теми військової символіки у друкованих виданнях, а також 
джерельна база її дослідження свідчить про недостатність і фрагментарність вивчення проблеми ста-
новлення та розвитку військової символіки України, що додатково підтверджує її актуальність. Здебі-
льшого зустрічаються статті про ті чи інші напрацювання в галузі військової символіки, які носять 
переважно описовий характер.  

В Україні матеріали за цією проблематикою публікуються в спеціалізованих виданнях, таких як 
"Знак" Українського геральдичного товариства, Військово-історичний альманах Національного війсь-
ково-історичного музею України, журнал "Нумізматика і фалеристика", "Військо України", "Воєнна істо-
рія". Важливими для дослідника є матеріали, опубліковані українським військовим журналом "Вісті" 
Крайової управи Братства колишніх вояків 1-ї Української дивізії Української Національної армії. Інший 
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журнал, "Вісті комбатанта", який видається Організацією колишніх вояків-українців у США, спорадично 
звертає увагу своїх читачів до проблеми військової та загалом державної символіки України. Ці мате-
ріали не такі численні, однак відображають спалах інтересу української громади до цієї теми у певні 
проміжки часу. Саме публікації у цих журналах свідчать про стан розвитку української школи символі-
ки у діаспорі. 

Історичні аспекти символіки України, зокрема військової, висвітлені у працях В.Бузало, М. Би-
тинського, В.Вороніна, В.Гриневич, Л.Гриневич, М.Дмитрієнко, О.Кохана, О.Круковського, О.Кучерука, 
В.Манзуренко, Ю.Савчука, Я.Семотюка, Д.Табачника, М.Царенко, Б.Якимовича. В публікаціях спеціа-
лістів Воєнно-геральдичної служби Генерального штабу Збройних Сил України, реформованої згодом 
у відділ військової символіки, О.Муравйова та М.Чмира, а також дослідників М.Слободянюка, 
С.Литвина, В.Карпова, Ж.Денисюк, В.Горелова, І.Чичканя описано процеси становлення символіки 
української армії. Символіку Служби безпеки України досліджував С.Граб, cимволіку Внутрішніх військ – 
О.Чорний, а Державної прикордонної служби – А.Мороїд. 

Джерельну базу з історії становлення та розвитку української військової символіки становлять 
документи, що зберігаються у державних архівах. У Центральному історичному архіві України збері-
гаються документи періоду доби козаччини. У Центральному архіві вищих органів влади України у різ-
номанітних фондах зберігаються важливі документи з історії розробки та впровадження символіки 
Армії Української Народної Республіки періоду Визвольних змагань 1918–1921 рр. У Державному га-
лузевому архіві Збройних Сил України зберігаються документи з опрацювання символіки сучасної 
української армії. Значна частина документів Центральної лабораторії з розробки форми одягу Тилу 
Збройних Сил України, що не потрапила до архіву, зберігається у фондах Національного військово-
історичного музею України. У Галузевому державному архіві Служби безпеки України немає значного 
документального комплексу про історію встановлення відомчих заохочувальних відзнак, окрім наказу 
Голови служби від 9 січня 2008 р. за № 4, який було зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25 
січня того ж року за № 55/14746. У Галузевому державному архіві Державної прикордонної служби 
України інформація про історію та порядок встановлення відомчих заохочувальних відзнак у справах 
Голови служби відсутня. Документи про символіку внутрішніх військ МВС України та Національної гва-
рдії України зберігаються в Центральному архіві Головного управління внутрішніх військ Міністерства 
внутрішніх справ України, а документи про встановлення символіки Міністерства надзвичайних ситуа-
цій України знаходяться у департаменті організаційно-контрольної роботи цього міністерства. 

Українська символіка має давню і складну історію. В історичній науці утвердилася думка, що 
символіка у тому чи іншому вигляді постає, власне, з появою стабільних суспільних груп. Однією із 
найяскравіших сторінок вітчизняної історії є скіфський період.  

Скіфське царство виникло на території Північного Причорномор’я у VІІ ст. до н. е. шляхом пе-
реселення племен скіфів, яких витіснили воєнною силою масагети з Азії. Кіммерійці, що проживали 
тут, відступили до Малої Азії. Скіфське суспільство поділялося на кілька великих племінних об’єднань, 
кожне з яких очолював цар. Панівне становище в країні належало скіфам царським, які вважали решту 
населення своїми рабами. Володар царських скіфів, імовірно, був верховним царем усієї держави 
[5,14]. Влада царів обмежувалася радою старійшин, іноді відбувалися і більш представницькі збори 
населення, на яких вирішувалися найважливіші питання внутрішнього та зовнішнього життя. 

Ідеологічні уявлення скіфів, вважає вчений Борис Мозолевський, базувалися на загальноіран-
ській основі і мали характер міфологічно-релігійної свідомості. За цими уявленнями світоустрій у скі-
фів складався з трьох сфер, кожна з яких, у свою чергу, мала потрійну структуру. Такій системі 
відповідав розгалужений пантеон божеств, кожне з яких мало визначену функцію. Відповідно до цих 
уявлень, потрійну структуру мали і суспільні організації скіфів – три суспільні стани, три царства під 
владою трьох царів тощо.  

Таке підтвердження вчений віднайшов у 1971 р. в кургані Товста Могила, що на Дніпропетро-
вщині, в якому було відкрито золоту царську пектораль (нагрудну відзнаку). Багаторічні дослідження 
дали можливість стверджувати, що пектораль – не лише шедевр мистецтва, а й концептуальний виріб 
культового призначення, композиція котрого відображає космогонічні уявлення скіфів – концепцію по-
трійності світобудови, втілену у трьох поясах оздоби. Всі три плани композиції пекторалі, накладаю-
чись один на одного, зливаючись між собою і посилюючи один одного, підносять пектораль до рівня 
творів величного симфонічного звучання – згущених символів духовних пошуків людства [5, 173]. 

Найбільшої могутності Скіфія досягає в ІV ст. до н.е., коли могили степовиків з’являються на-
віть на широті Києва. Це піднесення пов’язується з іменем славнозвісного царя Атея, який об’єднав усі 
скіфські племена в єдину державу [5, 15]. 

Військова організація скіфів співпадала з соціальною. Структурно вона об’єднувала військові 
з’єднання трьох басилій, в які входили загони областей – архе та номів Скіфії. Загін поділявся на ме-
нші структурні компоненти, основу яких складали сімейно-родинні групи [1, 184]. Війни за участю скі-
фів були численними і були основою їхнього життя. Військовий історик Валерій Грицюк здійснив опис 
та аналіз війн у їх хронологічному порядку та за регіонами розгортання і перебігу [1, 186]. Найбільш 
відомі в історії – війна з кіммерійцями, похід скіфів у Передню Азію та панування там понад чверть 
століття, скіфо-персидська війна, коли цар персів Дарій І Гістапс здійснює похід у Скіфське царство, 
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війна з фракійцями та македонцями і загибель царя Атея (якому було понад 90 років) у битві з війсь-
ком македонського царя Філіпа ІІ, батька Олександра Македонського, набіги скіфів на Тамань тощо. 

В Україні чимало науковців вивчають історію скіфів – А.Мелюкова, В.Бережинський, 
Ю.Болтрик, О.Фіалко, В.Мурзін, В.Клочко, Б.Мозолевський, С.Скорий. Дослідженню військової історії 
скіфів присвятив своє життя видатний український археолог, професор Євгеній Черненко. До сфери 
його наукових інтересів потрапили дослідження як зброї та обладунків скіфів, так і битви та війни скі-
фів. Є.Черненко першим узагальнив проблему військової справи скіфів. Його наукову діяльність з до-
слідження військової справи скіфів продовжили учні. Сергій Ольговський дослідив військові звичаї 
скіфів, їх озброєння та війни [6]. Військовий дослідник Валерій Грицюк узагальнив погляди науковців 
на комплекс озброєння та спорядження скіфського війська, проаналізував його організацію, склад, 
функціональну структуру [1]. На основі аналізу наукових знань про війни, в яких брали участь скіфи, 
В.Грицюк виявив особливості скіфського воєнного мистецтва.  

Усі дослідники частково торкалися теми символіки війська скіфів. У їхніх працях можна віднай-
ти розрізнені описи народних звичаїв та традицій, що слугували основою скіфської військової символі-
ки. Атрибутика скіфського війська була покликана символізувати становище воєнних старшин у 
військовій організації. Символом різних рівнів влади слугували особливі головні убори, пекторалі або 
гривні, коштовні сокири, булави й шестопери. Парадні сокири могли бути як ознакою влади, так і жез-
лами воєначальників. Булави та шестопери відігравали сакрально-репрезентативну роль. Вони були 
символом високого суспільного становища їх власників. Скіфські воєнні значки на довгих жердинах 
застосовувалися для управління підрозділами в бою.  

Безумовно, що вся інформація про скіфські звичаї почерпнута з грецьких джерел і переказується 
істориками у тому чи іншому контексті. Очевидно, що не оминути цього підходу і в розкритті теми символі-
зму військового життя скіфів. С. Ольговський вказує на те, що одним із святих предметів для скіфів є зброя 
– сокира в – одному випадку і старовинний меч – в іншому. Як він стверджує, сокира є не тільки бойовим 
знаряддям, а й символом військового устрою життя скіфів, влади, своєрідним скіпетром [6, 63]. 

У релігії скіфів чільне місце займали військові культи. За Геродотом, скіфи не мали звички 
споруджувати своїм божествам храми чи капища. І тільки одному божеству Аресу скіфи, приносячи 
жертви, споруджували з хмизу велику купу або капище з чотирикутним майданчиком на горі. У центрі 
майданчика встановлювався стародавній меч. Це і був кумир Ареса [6, 83]. З мечем пов’язувався 
культ бога війни Арея. Лукіан Самоксатський відзначив, що скіфи приносили клятву на мечеві [1, 68]. 
Мечі зустрічаються і на високих курганах, що свідчить про застосування релігійної традиції у похованні 
воєнноначальників та царів. І донині (не тільки в українській військовій символіці) меч є одним з осно-
вних геральдичних символів, щоправда, позбавленим релігійного змісту. 

Ще з часів неоліту булава, крім звичайної бойової функції, виконувала роль символу влади – 
скіпетра, підкреслює С. Ольговський. Він відзначає, що недарма греки називали командний склад 
скіфського війська "скептухами", тобто "скіпетроносцями". Останнє, вірогідно, було перекладом скіф-
ської назви воєнної знаті в цілому і проявлялося у носінні скіпетрів – булав, шестоперів, навертів у ви-
гляді клевців або сокир. Скіпетри слугували символом статусу і рангу [6, 113]. Булави та шестопери 
служили знаком високого суспільного становища їх власника [1, 74]. У сучасній військовій символіці 
України булави теж мають значення високого статусу військовослужбовця або установи. 

У звичаях скіфів є ще немало військових обрядів – побратимство, свято доблесті воїнів, культ 
зброї, а також першої перемоги воїна, з яким пов'язаний звичай знімати скальпи з черепів убитих ворогів. У 
кого на вуздечці було найбільше скальпів, той вважався найбільш доблесним воїном [6, 84]. У військових 
старшин були жердини, на яких воєнні відзнаки господаря возили за ним "ординарці". Існує думка, що для 
збереження значної кількості таких відзнак військова верхівка використовувала великі золоті "ворварки" [1, 
83]. Звичайно, провести аналогію із фалеристичною традицією означення військових заслуг тут можливо, 
однак такі "нагороди" скіфами здобувалися у бою і говорили самі за себе, а не вручалися. 

Проаналізувавши матеріали з військової символіки періоду Скіфського царства, можна зроби-
ти висновок, що з розвитком суспільних відносин та методів господарювання виникає гостра потреба у 
їх забезпеченні засобами виробництва. Це вимагало пошуку нових джерел поповнення матеріальних 
запасів, збільшення пасовищ та обміну або торгівлею продукцією. У свою чергу, об’єктивні обставини 
розвитку давнього суспільства диктували необхідність становлення сильної воєнної організації, виро-
блення стратегії та тактики застосування війська і ведення війни у цілому. На основі цього виникає 
потреба означення військових загонів та впровадження знакової системи управління ними. Ця систе-
ма базувалася й виростала на загальних традиціях давнього суспільства та була тісно пов’язана із 
індивідуальними особливостями світосприйняття. Відтак, варто відзначити, що скіфи застосовували у 
своїй військовій діяльності символіку, що базувалася на їх уявленнях про будову світу. Власне самі 
символи беруться скіфами з життя і вписані у традиції та звичаї, які мають, у свою чергу, прикладний, 
функціональний характер. 

Традиції використання символів для означення війська спостерігаємо і в часи Давньої Русі. 
Однак збільшення кількості джерел, як писемних, так і археологічних, дає змогу більш повно відобра-
зити, реконструювати символіку цього історичного періоду. В її основі – князівські знаки, що їх робили 
на зброї, стягах, печатках, пасках, підвісках дружинників, кераміці, предметах господарського ремане-
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нту, карбували на монетах тощо. Князівські знаки відігравали роль особистих символів конкретного 
володаря, а водночас родових емблем представників династії, знаків власності, а у певному розумінні 
–атрибутів влади чи державних емблем.  

У військовій символіці Давньої Русі важливе місце відводилося прапору. Він використовувався 
для відзначення місця князя-воєначальника в бою. Спершу користувалися "чолкою стяговою" – підня-
тим на високому держалні жмутом трави чи пасмом кінського волосся. У цьому знакові проглядаються 
певні традиції скіфського часу та основні риси пізнішого козацького бунчука. Згодом його заступили 
князівські знамена, які були неодмінним атрибутом на полі битви. Особистий стяг князя одночасно 
правив за знамено князівської дружини. Прапори інших воєначальників ставали відзнаками керованих 
ними загонів. Отже, можна зробити висновок, що важливою складовою військової символіки часів 
княжої доби є прапор (стяг, знамено). 

На думку М.Котляра, то були не зовсім знамена, як можна прочитати у багатьох працях з істо-
рії давньоруського воєнного мистецтва і навіть в енциклопедіях, а різновид воїнських значків, подібних 
до тих орлів, що були у давньоримському війську [4, 37]. Знамена й на Русі, і в Центральній, і в Захід-
ній Європі з’являться лише через кілька століть.  

Найбільш повним джерелом про прапори княжої доби є мініатюри Радзивіллівського літопису 
ХV ст. Із 617 мініатюр на 168 з них є зображення 213 прапорів. На 147 мініатюрах стяги червоні, на 
решті – сині, зелені, брунатні або білі. Червоний колір на цих мініатюрах має й більшість щитів воїнів, 
значно рідше зустрічається жовтий, ще рідше – інші кольори. 

Як зазначає М.Котляр, особливо важливими є наукові дослідження мініатюр Радзивіллівського 
літопису, проведені А. В. Арциховським та О. І. Подобєдовою. На думку цих вчених, багато ілюстрацій 
Радзивіллівського літопису, складеного наприкінці XV ст. чи на початку XVI ст., створено на основі ри-
сунків, що беруть початок у кінці XII ст. або першій третині XIII ст. [4, 38]. 

Щодо конструкції давньоруського стягу, то він складався з древка, прикріпленого до нього по-
лотна або іншого предмета, і верхівки, або навершя, насадженого на древко. Навершя стягу відігра-
вало велику роль у визначенні приналежності загону. Воно робилося доволі масивним, чітким за 
обрисами, які добре розпізнавалися здалеку. Навершя здебільшого робилося із заліза. Гострий стри-
жень навершя вбивався у древко стяга, який одержував завершення у вигляді певного варіанту "три-
зубця". На Радзивіллівських мініатюрах як навершя зустрічається християнський символ хрест, але це 
вже було в добу християнізації Русі. Нижче навершя прикріплювався бунчук, або "чолка стяговая", яка 
фактично була великою китицею, що оточувала древко з усіх боків. Низ древка мав спеціальне вістря, 
або "вток", щоб легше було водружати стяг прямо в землю [7, 179].  

Найдавніші прапорні полотнища були трикутно-клинові, досить довгі, прикріплені до держака 
або безпосередньо бічним кінцем чи прямокутно на перекладині держака. На зламі ХІІІ і ХІV ст. 
з’явилися чотирикутні прапори з клиновими полотнищами на вільному кінці [2, 2308]. Найчастішими 
прапорними зображеннями були небесні світила та княжі родові знаки: тризуби – двозуби. 

Стяг зазвичай охороняв спеціально призначений дружинник, навіть посилений загін. У русько-
му війську стяг доручався комусь з авторитетних воїнів, котрого джерела називають "стяговником" або 
"риндою". Втрата стяга була ганьбою, як і втрата прапора у пізніші часи.  

В історичних джерелах є чимало згадок про події, пов’язані із прапорами. У 1169 р. воєвода 
князя Михалка Юрійовича (сина Юрія Долгорукого) Володислав бився з половецькою ордою у Пере-
яславля Руського. Лаврентіївський літописець емоційно розповідає: "Сталася запекла січа, і порубали 
стяговника нашого". Воєвода "вирішив відбити стяг Михалків і настромити на прилбицю і, згуртував-
шись, кинулися на половців і стяговника половецького порубали" [4, 38]. 

З цього тексту виходить, що стяги побутували й у половців, що також свідчить про загально-
прийняті на той час серед існуючих держав правила воєнного мистецтва. Підтвердження цьому знахо-
димо у "Слові о полку Ігоревім": "Спозаранок в пятницу смяли они поганые полки половецкие… . 
Червленый стяг, белое знамя, червленый бунчук, серебряное древко – храброму Святославичу!" [9, 63]. 

Прапори відрізнялися один від одного кольором полотнища, а також формою. Як свідчать іс-
торичні джерела, червоний колір був характерний для давніх прапорів практично у всіх народів. Яск-
равий колір щонайкраще відповідав задуму підкреслити могутність володаря. Окрім червоного 
кольору, прапори були білими й блакитними, рідше жовтими, існували також кольорові поєднання. 

Пізніше, в період Великого князівства Литовського, на прапорах дружин українських земель у 
широкому вжитку було поєднання жовто-блакитних кольорів. Це засвідчено, зокрема, під час славноз-
вісної Грюнвальдської битви 1410 р., в якій об’єднані сили слов’янства і прибалтійських народів роз-
громили німецьких рицарів. Активну участь у ній брали представники українського народу. Польський 
історик Ян Длугош (ХV ст.), перераховуючи склад війська, зазначав, що корогва Львівської землі "мала 
на прапорі жовтого лева, що ніби дереться на скелю, на лазуровому полі", Перемишльської землі "ма-
ла на прапорі жовтого орла з двома головами, оберненими однаково в різні боки, на лазуровому полі", 
прапор Подільської землі прикрашали зображення сонця на білому полі [8,16]. 

Військові прапори в княжу добу виконували низку важливих функцій. Їх використовували пере-
дусім як умовні знаки: панування над країною, оволодіння містом або фортецею, місцезнаходження 
полководця. Прапори мали велике значення на всіх етапах воєнних дій. 
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Перед битвою стяги, розміщені на видному місці, визначали пункт, де військо шикувалося у 
бойовий порядок. Саме в цьому значенні літописи вживають термін "возволочити" або "поставити 
стяг". Щодо противника, захопленого зненацька, який не встиг вишикуватись, казали, що він "не мог 
стяга поставити" [7, 171]. 

Місце збирання війська для походу визначалося водруженням стяга. Путивль, збірний пункт військ 
Ігоря Святославича, так описаний автором "Слова о полку Ігоревім": "Комони ржуть за Сулою, звенить 
слава в Кыеве, трубы трубят в Новеграде – стоят стязи в Путивле: Игорь ждет мила брата Всеволода" [9, 
9]. В поході стяг знаходився в головній частині загону. Стяговник тримав стяг або їхав перед ним. 

На початку бою стяг піднімали над військом – це був урочистий знак, що битва починається. 
Це звалося "поставити стяг": "наші стали перед валом і поставили стяги свої" (1093 р.), "половці наля-
калися – не змогли навіть стяга поставити" (1107 р.) [3, 48]. 

Під час бою прапори знаходилися на найпочеснішому місці, під охороною дружини. Біля них 
розгорталася найжорстокіша боротьба, адже захист прапора був справою честі. "Стрільці з обох сто-
рін зударилися, і був бій завзятий, і нашого стяговника порубали, і стягову чілку зі стягу зірвали", – чи-
таємо в літописця 1169 р. "Марцель (угорський воєвода) хоругву свою покинув, і Русь узяла її, і був 
насміх великий над Марцелем" [3, 48], – засвідчує Галицький літопис 1208 р.  

Відомо, що в бою розгорнуті стяги показували місцезнаходження загонів, їх рух, навіть наміри. За 
рухом стягів зазвичай спостерігали за всім ходом бою. У перебігу запеклого бойовища з угорським війсь-
ком та загонами бунтівних галицьких бояр у 1233 р. Данило Романович, котрий бився в першому ряду сво-
го полку, "побачив, що стяг Василька [його брата] стоїть і добре той б'ється, і угрів жене, вихопив свій меч й 
пішов братові на допомогу". У цьому тексті з Галицько-Волинського літопису стяг, що стоїть, стяг, який ви-
дно здалека, позначає стійкість і мужність Василька Романовича та його полку. У наведеній цитаті слово 
"стяг" може означати також загін, що перебував під командуванням князя Василька [4, 39]. 

Якщо термін "стяг" означав воїнський значок і символізував військо взагалі. Поняття "хоругва", 
на думку М.Котляра, мало більш індивідуальний характер: вона була власністю того чи іншого князя, а 
в багатьох випадках – ознакою його особистого полку. 

У 1238 p., після двадцятилітньої боротьби за відновлення Галицько-Волинського князівства, 
Данило Романович урочисто вступив у Галич: "Данило же увійшов до свого міста і прийняв стіл свого 
отця, і показав перемогу, і поставив на Німецькій брамі свою хоругву". А в 1245 р. відбулася вирішаль-
на для Романовичів битва з уграми й підтримуваним ними військом Ростислава Чернігівського й бояр-
ськими загонами, ворожими Романовичам. У кульмінаційний момент бою "Данило ж спостерігав 
зблизька битву Ростислава, у той час, як Філя в задньому полку стояв з хоругвою... Данило скоро знов 
напав на Філю, розбив його полк і розідрав навпіл його хоругву". Це справило сильний моральний тиск 
на угорсько-галицьке військо: "Побачивши це, Ростислав побіг, і кинулися угри тікати" [4, 39]. 

Отже, історичні джерела свідчать про загальноприйняті на той час серед існуючих держав 
правила воєнного мистецтва. В основі символіки цього історичного періоду лежали князівські знаки, 
які відігравали роль особистих символів конкретного володаря, а у певному розумінні – атрибутів вла-
ди чи державних емблем. Прапор як елемент військової символіки мав важливе практичне значення у 
зборі війська, походах та під час бойових дій. Залишення на полі бою стяга означало поразку. Збере-
ження прапора було обов’язком усього війська, а його втрата – ганьбою. Зазначимо, що ця традиція 
зберігається в українському війську і понині. Водночас на відміну від стяга, що означав військо взагалі 
або підрозділ, то хоругва у Давній Русі мала більш індивідуальний характер і відносилась до того чи 
іншого князя, або слугувала ознакою його особистого полку.  
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Карпов В. В. Исторические предпосылки формирования военной символики Украины: от Древних 

времен до Средневековья 
Статья посвящена историческим аспектам развития военной символики Украины. Рассматриваются 

культорологические, мировоззренческие и религиозные основы символики в контексте исторических трансфор-
маций общества, в частности Древних времен и Средневековья. Утверждается непрерывность народных тради-
ций в выборе символов Украинского государства и его вооруженных сил. Анализируется историография и 
источниковая база темы научного исследования. Доказывается, что в разработке символики Вооруженных сил и 
других военных формирований Украины за основу были взяты классические законы геральдики, специальных 
исторических дисциплин, лучшие образцы культуры украинского народа. 

Ключевые слова: военная символика, военная организация скифов, символика княжеской эпохи, флаг. 
 
Karpov V. Historical background formation of military symbolism Ukraine: from the ancient era to the 

Middle Ages 
Military symbols of Ukraine rightfully became the subject of attention of historical science, because it has its own 

very rich history and tradition. The degree of development of military symbolism scientific topics and its source base 
proved insufficient and fragmented study the problem of the formation and development of military symbols of Ukraine, 
which further confirms its relevance. 

In historical science confirmed the view that symbolism in one form or another form appears at the peniaeb of 
the emergence of stable social groups. One of the brightest pages of national history is the Scythian period. Researchers 
touched one another on symbolism troops Scythians. Their works can show scattered descriptions of folk customs and 
traditions, formed the basis of the Scythian military symbols. 

Scythian army attributes were intended to symbolize the position of military officers in the military organization. 
The symbol of the various levels of government were specific headwear, pectoral or rate, precious axes, maces and 
shestoper. The main axes could be a sign of power or sticks commanders. Clubs and shestoper played sacral and 
representative role. They were a symbol of high social status of their owners. At the Scythians brought the sword oath. 
Scythian military badges on long poles were used to control the units in battle. 

So, the Scythians used in its military activities symbolism, based on their perception of the construction world. 
Actually most characters are taken from the life of the Scythians and inscribed in the traditions and customs. They have 
functional character. 

Use symbols to denote troops observe in times ancient. Increasing the number of sources, both written and 
archaeological, allow you to more fully reflect the symbolism reconstruct this historical period. At its core lay princely 
signs that they did in the arms, flag, stamps, Pasach, pendants men, pottery, household items stock, minted on coins 
and more. Princely characters played the role of individual characters of a particular ruler, and at the same time, tribal 
representatives dynasty emblems, signs of ownership, and in a sense – and attribute authority or government emblems. 

At the military symbolism of Ancient important place was given to the flag. Military flags in IX-th century 
performed a number of important functions. They were used primarily as symbols: the rule of the country, capture the 
fortress or city, location commander. Flags were of great importance in all phases of military operations. 

Further development of the Ukrainian symbolism associated with the period of stay of the former territory of 
ancient in the Grand Duchy Lytovment and the Kingdom of Poland and later – under the authority of the united Polish- 
Lithuanian Commonwealth – Commonwealth. No wonder the mid XIV century development of Ukrainian symbolism 
underwent major influences Lithuanian and Polish heraldic traditions. 

A new stage in the development of Ukrainian military symbolism is closely linked with the emergence of the 
Cossacks and his military and political organization – Zaporizhzhya Sich national liberation struggle of the Ukrainian 
people and the emergence of Cossack state in the middle of the XVII century. By Cossack watches kleynod , it 
characters troops belonging to the regimental flags and Centesimal icons hetman horsetail , military music – drums and 
attributes of power Cossack – mace captains , colonels pernachi , canes military judges, clerks ink. 

Among the Cossack watches kleynod prominently occupied with military flags. Prapornytstvo of the 
Zaporizhzhya and Zaporizhzhya Sich was difficult path of evolution. Originally symbolism of flags was the basis of 
heraldic symbols of the Polish- Lithuanian Commonwealth – Commonwealth. Later, the Russian Cossack banners 
appear, Austrian, Turkish state symbols. Only after the final transition of Ukrainian Cossacks under Russian rule in the 
eighteenth century developed a mostly well-established symbols of flags. 

Thus, it should be noted that the symbols of Ukrainian Cossacks objectively dependent on socio-political 
processes taking place in the territory of contemporary Ukraine. It is closely linked to the cultural traditions and religious 
preferences of Ukrainian Cossacks and people in general, basically reflecting the traditions of Orthodoxy. 

The need for a revived Ukrainian symbolism emerged during the national liberation revolution of 1917-1918. 
Have three etapy process of elaboration and development of civil and military symbols. The first – period Tsentralnoyi 
Rady from 20 november in 1917 to 29 April 1918. This chas changes in military form are neznachni. The second etapy – 
Hetmanat P.Skoropadskoho period from 29 April to 14 December 1918 was work major efforts to create a uniform for 
Ukrainiane army. This period was actually processed awarding system Ukrainian state. In the third period – the period 
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Directoria (end of 1918-1920) Main characteristic of this period is the elaboration and implementation of military awards 
military flags military units. 

During the domination of the Soviet Ukraine, actually for Ukrainian national character symbolism in general, and 
the military in particular, have evolved abroad. First, in the camps of the army soldiers interned Ukrainian People's 
Republic and later in areas where Ukrainian in exile. On the territory of Ukraine, which was under the rule of the Soviets, 
was devoid of symbols of national colors. 

Another period of Ukrainian military symbolism falls on the Second World War. In 1938 appears Carpathian 
Ukraine and its military force Carpathian Sich. The system of military symbolism Ukraine story symbolism of the military 
establishment is as important as providing an explanation of the origin and traditions of the use of such elements as the 
Ukrainian military costume hat mazepynka, cotillion and others. Also during World War II and until 1956 operated 
Ukrainian Insurgent Army. The basis of its symbolism was taken trident symbol as the emblem of the state and the 
yellow – blue armbands flag colors , ie symbols of Ukrainian statehood. However, the colors of the flag of the army were 
red and black. These colors were the basis of awards UPA. 

Since the beginning of the formation of the Ukrainian state in the late twentieth century views of leading 
politicians and public figures in question implement state symbols based on historical traditions. Creation of an 
independent Ukraine military symbols occurred during the complex process of state and military construction. It should 
be noted that the basis for the elaboration of the symbolism of the Armed Forces and other military formations Ukraine 
undertook classical laws of heraldry, special historical disciplines, the best examples of the past, which corresponded to 
the ancient roots of the Ukrainian people. 

Key words: military symbols, military organization of the Scythians, symbolism Middle Ages, banner. 
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ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ:  

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
У статті визначено місце вищих навчальних закладів України та Росії в розвитку двосто-

ронніх відносин між цими країнами. Проаналізовано нові позитивні риси, що складаються на основі 
інтеграційних тенденцій. Обґрунтовано важливість міжнародного співробітництва вищих навча-
льних закладів як безумовного чинника реалізації державної освітньої політики в двосторонніх від-
носинах у галузі вищої освіти. 

Ключові слова: наукове співробітництво, Академія наук, вищі навчальні заклади, Україна, Ро-
сійська Федерація. 

 
Розвиток двосторонніх відносин у галузі науки неможливо обмежити виключно співробітницт-

вом академічних установ. Незважаючи на той факт, що в Радянському Союзі саме Академії наук були 
головним джерелом наукового прогресу і розвитку, в вищих навчальних закладах також проводились 
значні дослідження, існували спеціалізовані наукові школи та діяли дослідницькі лабораторії. Лише в 
великих осередках, на кшталт Московського університету ім. М. Ломоносова, Ленінградському універ-
ситеті, Київському університеті ім. Т. Шевченка науковій роботі приділялася значна увага, в той час як 
в більшості інститутів та регіональних навчальних закладах вона зводилася найчастіше до виконання 
формальних обов’язків.  

Однак, навіть враховуючи рівень співпраці між вищими навчальними закладами у науковій 
сфері, контакти між ними тривали і в інших галузях. Особливо важливим у цій справі була можливість 
залучення спеціалістів з центральних, переважно столичних навчальних закладів до навчального 
процесу у вищій школі союзних республік. З розпадом єдиної держави цей процес значною мірою за-
тух через проблеми, що склалися з оформленням на роботу громадян іншої держави. Виникла і ціла 
низка інших проблем, що уповільнювала можливість налагодження взаємовигідних двосторонніх та 
багатосторонніх контактів між вищими навчальними закладами обох країн. 

Спираючись на географічну близькість України і Росії, єдність історичного минулого, багатові-
кові й суто людські стосунки, наявність багатосторонніх і тісних наукових взаємин, необхідність дослі-
дження згаданої теми не викликає сумніву. Вивчення розвитку українсько-російських відносин у сфері 
науки допоможе узагальнити та проаналізувати перспективи встановлення цивілізаційних відносин 
між українським та російським народами. 

Окрім традиційних для російсько-українських відносин початку 90-х років ХХ ст. політичних про-
блем, міжуніверситетська співпраця зіткнулася з більш практичними проблемами, вирішення яких було 
можливим виключно за умов подолання як міждержавного протистояння, так і внутрішніх проблем, котрі 
охопили систему вищої освіти обох країн. До них варто віднести характерну для перших років незалежнос-
ті економічну проблему, коли вузи змушені були відійти від радянської моделі фінансування і поступово 
переходити до комерційних ринкових відносин4 і проблема правової невирішеності самої можливості ор-
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ганізації двостороннього співробітництва з закладами іншої країни; і нарешті наслідки руйнування радянсь-
кої освітньої моделі як такої та перехід до європейських освітніх критеріїв та зразків [18]. Ці процеси, що 
виявилися спільними для вищих навчальних закладів обох країн, лише підштовхували керівництво (як за-
кладів, так і держав в цілому) до пошуків компромісу і відбудови зруйнованих зв’язків. 

Поява інтересу до вивчення зазначеної проблеми, на перших етапах незалежності України й 
Російської Федерації, була зумовлена нерозв’язанням питання подальшого співробітництва націона-
льних академій наук, ускладненням кооперації різних наукових установ. Ураховуючи це, спочатку об-
говорюється питання про можливість утворення міжнародної наукової організації, яка б діяла на 
території колишнього СРСР та допомагала активізації міждержавних відносин. Цим займались А. Хі-
декелі, В. Бордюк [3, 24]. Значна увага приділялась й вивченню внутрішнього стану науки в країнах. У 
більшості праць аналізувались наслідки роз’єднання колись єдиного наукового простору, зменшення 
державного фінансування, скорочення штату наукових працівників, давалась загальна негатива оцінка 
рівня розвитку науки після розпаду СРСР [14]. 

З часом кількість праць збільшилась, а накопичений матеріал пройшов певну систематизацію. 
Продовжилось вивчення діяльності Міжнародної асоціації академій наук, чим займалися В. Марущак, 
А. Шпак [10, 11]. Проблема міграції науковців знайшла своє відображення у працях І. Ушкалова та І. 
Малаха [23]. 

Увага приділялась і питанню співробітництва України та Російської Федерації у сфері вищої 
освіти. Прикладом слугують роботи: "Донецький національний університет" за редакцією В.П. Шевчен-
ка, "Нарис історії Київського національного університету ім. Т. Шевченка" та "Воронезький державний 
університет…" [4, 8, 13]. У цих працях питання співпраці у сфері науки розкривались через історію уні-
верситетів. На прикладі діяльності факультетів та інших структурних підрозділів вищого навчального 
закладу (ВНЗ) показувався весь спектр кооперації ВНЗ України й Російської Федерації. Суттєво допо-
внювали ці видання матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, чільне місце серед яких 
посіли матеріали Першої (2001 р.) та Другої (2003 р.) міжнародної конференції університетів країн 
СНД і Балтії. Вони містили інформацію про різноманітні аспекти співробітництва університетів України 
й Російської Федерації, показували позитивні тенденції їх розвитку [20, 21]. 

Аналізуючи проблеми, котрі охопили галузь вищої освіти, не можна оминути той факт, що ро-
сійська освіта, не зважаючи на політичне протистояння між країнами, викликала в українському сере-
довищі значно більшу довіру, і користувалась вищим авторитетом, аніж вітчизняна. Міжнародний 
рейтинг російських, передусім московських університетів був значно вищим, і до цього були свої 
об’єктивні причини. Адже протягом всього радянського періоду саме Москва була тим найбільшим на-
уково-освітнім центром, що стягував до себе найкращі кадри, в тому числі і з України. Навіть найбіль-
ший і найпрестижніший на пострадянському просторі університет – Московський університет ім. М. 
Ломоносова з 1992 р. очолює виходець з України В.А Садовничий. Адже саме Москва давала радян-
ським вченим, і в тому числі освітянам більше можливостей для творчого самовираження і для 
кар’єри та загального визнання. Окрім кадрового забезпечення московські вищі навчальні заклади 
завжди мали і краще матеріальне забезпечення, що дозволяло проводити більше наукових дослідів і 
краще забезпечувати не лише творчі, а й матеріальні потреби викладачів і студентів. Варто також за-
значити, що випускники московських ВНЗ мали за радянської доби певну прерогативу при працевлаш-
туванні на вищі посади, що значною мірою піднімало їх авторитет в очах пересічних громадян, 
передусім в союзних республіках. І навіть після розпаду СРСР стереотип уявлення про російську (а він 
напряму походив від московської ) освіту як вищу і якіснішу зберігся. Це значною мірою загрожувало 
українській вищій освіті, що опинилася перед перспективою втрати не лише талановитих науковців, а 
й студентів і абітурієнтів [17]. Тож ще однією з перепон, котра перешкоджала двосторонній співпраці 
стала проблема подолання цього світоглядного стереотипу, і відповідно подолання навіть у відноси-
нах між університетами популярної на той час в політиці схеми відносин "центр-периферія". 

За таких умов вирішення проблем налагодження повноцінних двосторонніх відносин відклалося 
у часі, однак не могло бути знятим взагалі. Так, одним із важливих заходів, котрий мав вирішити хоча б 
частину проблем стало створення нормативно-правової бази, котра мала забезпечити саму можливість 
між університетського співробітництва. По суті першим кроком у цьому напрямку стало укладання 26 
липня 1995 р. міжурядової Угоди про співробітництво в галузі культури, науки і освіти [19]. Так, цей доку-
мент передбачав встановлення, розширення та поглиблення безпосереднього співробітництва і прямих 
зв’язків між державними установами і громадськими організаціями у сфері культури, науки, освіти, інфо-
рмації і спорту, в тому числі на рівні регіонів, областей і міст. До таких установ і організацій відносились і 
вищі навчальні заклади, що також потрапляли в сферу дії цієї угоди. Що ж до безпосередньо освітньої 
діяльності, то сторони взяли на себе зобов’язання сприяти встановленню і розвитку прямих зв’язків між 
освітніми установами та організаціями на основі безпосередніх домовленостей; сприяти обміну учнями, 
студентами, аспірантами, фахівцями і викладачами для навчання, наукового стажування, читання лек-
цій, підвищення кваліфікації і викладацької роботи. Передбачалось також всебічне сприяння участі у 
науковій і науково-методичній роботі, проведенні науково-методичних семінарів, конференцій, симпозіу-
мів, та інших заходів, що проводяться в обох країнах. Окрім того урядовці обох країн брали на себе 
обов’язки заохочувати інші форми співробітництва у галузі вищої освіти [12].  
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Важливість цієї домовленості для налагодження повноцінних двосторонніх відносин між вищи-
ми навчальними закладами важко переоцінити. Зважаючи на історичний момент – а 1995 р. став по-
чатком припинення відкритого протистояння між країнами у всіх суспільно-політичних сферах – 
укладання документу фактично забезпечило можливість для подолання головної перепони у віднов-
ленні втрачених через політичні колізії можливостей. Вперше за роки незалежності на офіційному рівні 
було піднято питання про можливості обміну студентами та науковими кадрами, науково-методичними 
напрацюваннями і науковими досягненнями [6].  

Продовженням процесу забезпечення юридичних можливостей по налагодженню двосторонніх від-
носин між країнами стало підписання Великого Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Укра-
їною і Російською Федерацією 31.05.1997 р. Цей документ у своїй 23 статті передбачав зокрема 
налагодження відносин в галузі освіти, забезпечувати взаємодію у підготовці кадрів, заохочення обміну спе-
ціалістами, вченими, аспірантами, стажистами та студентами; передбачалось також взаємне визнання екві-
валентності документів про освіту, вчені ступені і вчені звання [7]. Останнє становило ледь не найболючішу 
проблему у відновленні традиційної ще з часів Радянського Союзу співпраці між навчальними закладами.  

Підписання міжурядової домовленості та Договору про дружбу відкрило прямий шлях україн-
ським університетам для налагодження двосторонніх домовленостей з російськими колегами. Так, 
починаючи з 1997 р. найпрестижніші українські та російські вузи починають укладати угоди про спів-
робітництво, що видається на той момент досить перспективним. Деякі університети не обмежуються 
контактами з одним навчальним закладом сусідньої країни, а намагаються забезпечити тісне співробі-
тництво з рядом, часто різногалузевих вищих навчальних закладів і академічних установ. Процес 
зближення між українськими та російськими вищими навчальними закладами притаманний не лише 
провідним вузам обох держав. Більшість провінційних українських університетів у відповідності до сво-
їх наукових інтересів та профілів навчання також прагнуть встановити партнерські відносини з росій-
ськими навчальними закладами. Підсумовуючи це, можна сказати, що на сьогодні практично всі 
українські університети мають партнерів у різних регіонах Російської Федерації, і це співробітництво 
охоплює всі без винятку сторони науково-освітнього процесу та є вигідним для вузів обох країн. 

Однією з важливих ознак двостороннього співробітництва між українськими та російськими 
вищими навчальними закладами є не лише проведення спільних науково-методичних заходів, видав-
ництво наукових збірників та забезпечення обміну між студентами, викладачами та спеціалістами-
науковцями. Двостороннє співробітництво зорієнтовано також на підняття рівня розуміння культури 
країни-партнера, сприяння її вивченню та популяризації у своїй державі. Наслідком цього є створення 
при вузах-партнерах відповідно українських та російських кафедр. І якщо для України таке явище є 
досить звичним, адже за Радянського Союзу вони були не лише обов’язковими, а часто і пріоритетни-
ми, то в Росії цей процес є новим [16]. 

Однак окрім власне двосторонніх домовленостей між університетами на початку ХХІ ст. виникла ре-
альна потреба формування спеціалізованих структур, що відповідатимуть за зростання співпраці та коорди-
нуватимуть її. Так, одним з перших став створений у 2003 р. Прикордонний білорусько-російсько-український 
університетський консорціум [15]. Ініціатором цього проекту стала створена ще 28 червня 1993 р. Рада керів-
ників прикордонних областей України й Російської федерації, одним з завдань якої і було сприяння розвитку 
співробітництва в тих сферах, що становлять інтерес для регіону, в тому числі в галузі освіти [22]. Головним 
завданням новоствореного консорціуму було задекларовано взаємодію освітніх центрів дружніх країн, що 
дасть можливість поліпшити якість підготування спеціалістів і підвищити ефективність наукових досліджень 
за рахунок обміну знаннями та координації спільної роботи [5]. Метою проекту було проголошено об’єднання 
зусиль з підготовки фахівців і підвищення конкурентоспроможності вищої освіти, яку здобувають в універси-
тетах українсько-російського прикордоння. І хоча сама по собі структура не є вирішенням всіх питань, однак 
вона засвідчує потребу пошуку шляхів, і саме в цьому є її найважливіша перспектива [1]. 

Перше засідання Координаційної Ради Прикордонного російсько-українського університетсько-
го консорціуму відбулося 18 листопада 2003 в Донецькому національному університеті (України). На 
ньому розглядалися питання визначення пріоритетних напрямків співробітництва з освітніх дисциплін, 
вивчалися пропозиції по відповідних міждисциплінарним проектам. В подальшому засідання Коорди-
наційної ради проводились регулярно, і були присвячені вирішенню поточних завдань та формуванню 
програми роботи Зборів Ради ректорів. 

Окрім підписання Меморандуму "Про створення Прикордонного Російсько-Українського Університет-
ського Консорціуму" на засіданні 22 квітня 2003 р. було підготовлено Концепцію роботи організації, авторами 
якої були А. Васільєв та А. Кірюхін (м. Харків). Відповідно до поставлених у меморандумі завдань було ви-
значено також основні напрямки роботи Консорціуму в різних сферах науково-освітньої діяльності [9]. 

Важливим кроком до забезпечення повноцінного співробітництва між університетами України 
та Російської Федерації стало створення Асоціації вузів-партнерів Росії та України. Так, 16 вересня 
2011 року в Російському державному гуманітарному університеті (м. Москва) відбувся форум представни-
ків вищої освіти та університетської науки Росії та України. Головним завданням новоствореної асоціації 
було проголошено: сприяння багатоформатній співпраці між установами вищої освіти в Росії та Україні, 
включаючи розробку та реалізацію спільних міжнародних дослідницьких проектів, обмін кращими науко-
вими та освітніми практиками. Асоціація також передбачала координацію роботи у навчально-методичній, 
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науково-дослідній і громадській діяльності установ вищої професійної освіти Російської Федерації та ви-
щих навчальних закладів України, реалізація спільних інноваційних та освітніх проектів [2]. 

Як і передбачалося, до складу Асоціації увійшли понад 50 вищих навчальних закладів від кож-
ної країни, а сама вона має стати постійно діючим об’єднанням зі своєю структурою та чітко визначе-
ними напрямками роботи. Сама робота Асоціації координуватиметься спеціальною Радою з числа 
керівників вузів-учасників проекту, а також представників наукової сфери вищих навчальних закладів 
Російської Федерації та України. Список учасників асоціації наочно засвідчує той високий авторитет 
цієї міжвузівської організації. Її учасники, представлені більшістю найпрестижніших вищих навчальних 
закладів обох країн, мають на меті спрямовувати свою діяльність на розширення співпраці, зростання 
інтеграції та взаємного обміну між студентами, спеціалістами та науковцями. 

Відтак, проаналізувавши шляхи і форми співпраці між Україною та Російською федерацією на 
рівні вищої освіти ми можемо зробити низка висновків. Передусім необхідно вказати на наявність вза-
ємного зацікавлення налагодженням дружніх, партнерських відносин між вищими навчальними закла-
дами обох країн, котре дозволяє не лише вирішувати ряд практичних питань у науково-методичній на 
освітній діяльності, а сприяє підняттю престижності вузу, його міжнародного авторитету. Проведення 
спільних заходів та проектів забезпечує можливість зростання наукових досягнень обох вузів-
партнерів, в той час як обмін студентами та спеціалістами ознайомлює їх з методичними напрацюван-
нями, дозволяє урізноманітнювати навчальний процес, збільшувати його професійну спрямованість. 
Отже, двосторонні міжуніверситетські контакти на сьогодні становлять найбільший сегмент у міжвузів-
ському співробітництві, в ньому задіяна переважна більшість як українських, так і російських навчаль-
них закладів вищої школи. Не менш значущим, а головне – досить перспективним є створення 
міжвузівських організацій, що об’єднують у своїй структурі університети і інститути обох країн, а через 
свою планомірну роботу забезпечують більш інтенсивне та продуктивне співробітництво, створюють 
нові шляхи для його розширення та досягнення практичних результатів. 
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Парахина М. Б. Двусторонние отношения Украины и России: научное сотрудничество высших 

учебных заведений 
В статье определено место высших учебных заведений Украины и России в развитии двусторонних от-

ношений между этими странами. Проанализированы новые позитивные черты, которые складываются на основе 
интеграционных тенденций. Обосновано важность международного сотрудничества высших учебных заведений 
как безусловного фактора реализации государственной образовательной политики в двусторонних отношениях в 
отрасли высшего образования. 

Ключевые слова: научное сотрудничество, Академия наук, высшие учебные заведения, Украина, Рос-
сийская Федерация. 
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Parakhina M. Bilateral relations between Ukraine and Russia: scientific cooperation of higher education 
institutions 

Development of the bilateral relations in Science can not be limited only by cooperation between academic 
institutions. Despite the factor that Academies of Science were the main source of scientific progress and development in the 
Soviet Union, significant researches were conducted also in Universities, specialized science schools were existed and 
researched laboratories were functioned. However, unlike the academic science, that was evolved under the united guidance 
and had great support from the State, university science was considered firstly as an addition to educational activity. 

One of the important features of bilateral cooperation between Ukrainian and Russian Universities is not only 
conduction of mutual scientific-methodological actions, publishing of scientific collections and providing the exchange 
between students, professors and academic specialists. Bilateral cooperation is approximate also on the rising of the 
country-partner culture understanding level, promotion of its learning and popularization in own country. Thereof is 
creation of Ukrainian and Russian departments in universities-partners. It can be said, that practically all Ukrainian 
Universities have partners in different regions in the Russian Federation nowadays, and this cooperation covers all 
aspects of scientific and educational process without exceptions and is beneficial for Universities of both countries.  

Signature of the intergovernmental agreement and the Treaty of Friendship has opened the way for adjustment 
of bilateral agreement with Russian colleges for Ukrainian universities. Thus, from 1997 the most prestigious Ukrainian 
and Russian Universities began enter into the cooperation agreements, that were appeared rather perspective at that 
time. Some universities are not limited to contact only with one university, but try to provide close cooperation with 
number of often various specialized universities and academic institutions.  

The important step in providing value cooperation between Ukrainian and Russian universities was creation of the 
Association of universities-partners in Russia and Ukraine. Thus, on the 16th of September in 2011 took place the Forum of 
representatives of higher education and university science of Russia and Ukraine in Russian State Humanities University 
(Moscow city). During the official part of arrangement were signed agreements about partnership between universities of both 
countries, and also announced about the creation of the Association of universities-partners in Russia and Ukraine. 

Important direction of international cooperation in Higher Education can also be creation opportunities for 
student to study in neighbor countries. Owing to the numerous regulations, which were accepted by Russian authority, 
were created all conditions to enter by Ukrainian students Russian universities today, including budget places.  

Important achievement of cooperation in Higher School is constant increase of the number of students, who are 
studying in universities of countries-partners. It permits not only to attract professional specialists in economies of both 
countries, but also brings achievement of the universities of another country, as majority of ex-students returns home 
after graduation. 

Negative fact can be considered as an absence of clear regulatory, which can solve all organization questions 
during the process of interuniversity cooperation adjustment. General agreements, signed between the Ministries, keep 
undecided a number of problems, which universities have to overcome by themselves. Not less problematic is also 
subjective attitude among the number of politicians and administrators to the fact of Russia-Ukrainian contacts, which 
originated at the 90-years of 20 century, but, despite these disadvantages, generally Russian-Ukrainian relations in 
higher education can be estimated as very promising and intensive. 

Analyzed the ways and forms of cooperation between Ukraine and Russian Federation on the level of Higher 
education, we can make a number of conclusions. Firstly should be indicated the presence of mutual interest in adjustment 
of friendly partnership between universities of both countries, which permits not only solving a number of practical questions 
in science-methodological and educational activity, but helps in rising of the university prestige, its international authority. 
Holding the common measures and projects provide the possibility of growth of scientific achievements of both universities-
partners, while students and specialist exchange familiarizes them with methodological developments, permit to diversify the 
educational process, increase its professional orientation. Therefore bilateral interuniversity contracts are the biggest 
segment in interuniversity cooperation nowadays, and majority of Ukrainian and Russian institutions of Higher education is 
involved in it. No less significant and, what is important, very perspective is creation of interuniversity organizations, which 
unit in their structure universities and institutions of both countries, and provide more intensive and productive cooperation 
through their systematic work, create new ways for expansion and achievement of practical results. 

Key words: scientific cooperation, Academy of Science, universities, Ukraine, Russian Federation. 
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ПРАВОСЛАВНИЙ РЕЛІГІЙНИЙ ФОНД БУКОВИНИ НА ТЛІ  

РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 
 
У статті досліджуються відносини "нової" румунської влади з церквою та методи управлін-

ня Православним релігійним фондом до націоналізації земель Фонду сільськогосподарського призна-
чення та прийняття регламенту 1925 р. Автор наводить приклади неузгоджених дій королівської 
диктатури на місцях, що в подальшому призвели до занепаду Фонду. Дослідник висвітлює хід оку-
пації Буковини та плановий процес асиміляції населення. Висвітлені події, що відображають настрої 
жителів Буковини та представників духовенства в дискусії з владними представниками на Конгресі. 

Ключові слова: Православний релігійний фонд, митрополит, єпископ, духовенство, міністр, 
закон, влада, регламент, конгрес. 
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Історична спадщина православних буковинців виступає міцним фундаментом на шляху до са-
моствердження і реалізації власних поглядів та позицій. Звертаючись до історичної спадщини, потріб-
но віддати належне твердості віри і прагненню до волі найперше у релігійній і національній площині 
мешканців Буковини. Однак слід визначити, як саме духовний фактор сприяв утвердженню в краї 
Православ’я не тільки як релігії більшості, а й як визначального чинника у боротьбі за національну 
ідентичність та право проживати на власній території. 

Досліджуваний період після Першої Світової війни знаменується розпадом Австро-Угорської 
імперії, тому актуальними залишаються студії діяльності Православного фонду у часи переходу краю 
від Австро-Угорської імперії до загарбання Румунським королівством. У цей період загострюються 
державно-церковні відносини, що починають проявлятися з перших днів окупаційного режиму. Розпад 
Австро-Угорської імперії поклав початок довготривалого процесу ліквідації релігійного фонду, діяль-
ність якого за австрійського правління була налагоджена досконало, незважаючи на неодноразові 
втручання влади у діяльність останнього. Занепад та розруха в управлінні фондом передусім почала-
ся з неузгоджених розпоряджень крайових управителів, що зумовили перехід управління фондом з 
рук влади до церкви, і навпаки. Такі чередування призвели до безладдя, що і стало початком незворо-
тного руху в бік ліквідації фонду. З приєднанням Буковини до Румунії фундація потрапила під пильний 
нагляд румунських політиків, що в подальшому бажали націоналізувати його статки. У кінцевому ре-
зультаті землі фонду таки були націоналізовані селянами та поміщиками. 

Мета нашого дослідження полягає у висвітленні адміністративних процесів, які відбувалися в 
лоні церкви під керівництвом світської влади після Першої Світової війни – в час румунської окупації 
краю. Дана мета визначає такі завдання: дослідити специфіку діяльності фонду в післявоєнний період; 
визначити становлення доповненої адміністративно-правової бази в управлінні релігійним фондом та 
фактори, які сприяли початку його занепаду. 

Для всебічного дослідження розвитку Буковини міжвоєнного періоду актуальними є студії ру-
мунських дослідників Іона Ністора, Аурела Мораріу, Міхая Якобеску, Родіки Ятенку, Соріна-Тоадера 
Кліпи, що стосуються діяльності Православної церкви та історії краю. Безпосередньо історію та діяль-
ність фонду проаналізовано в праці І. Ністора та нещодавно виданій монографії румунського свяще-
ника С. Кліпи. Цим працям притаманна релігійна та національна заангажованість, хоча їхній внесок в 
історію краю є досить значним. 

Австрійська історіографія релігійно-політичного життя Буковини представлена працями Ф.-А. 
Вікенгаузера, Е. Фішера, Й. Полєка, Р.-Ф. Кайндля, працею історичного змісту другої половини ХХ ст. 
Е. Турчинського та окремих публікацій, однією з яких є праця австрійського дослідника Курта Шара. 

Вагомим вкладом, що відображає минувшину діяльності Православного фонду Буковини, є 
праці російських дослідників В. Мордвінова, Г.Воскресенського, ієромонаха Гедеона (Губки). Зокрема, 
В. Мордвинов акцентує свою увагу на правилах "Духовного регламенту", а Г. Воскресенський подає 
більш деталізований опис історії та структури митрополії. 

Значний науковий доробок, що стосується буковинського краю, де в контексті історичних студій 
фрагментарно досліджується діяльність Православного фонду, становить українська історіографія. 
Зокрема, це праці буковинських дослідників С. Смаль-Стоцького, М. Кордуби. Історіографія радянсь-
кого періоду представлена працями І. Буховець, М. Гайковського та Д. Степанюк, що були спрямовані 
на критику роботи Православного фонду і доказовість антинародної боротьби Православної церкви та 
експлуататорської ролі фонду і священнослужителів. Натомість більш об’єктивними є праці дослідни-
ків української діаспори в Канаді А. Жуковського, Т. Бриндзана, Д. Квітковського у праці "Буковина. Її 
минуле і сучасне", де вони акцентували увагу на релігійно-політичній боротьбі українського народу. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. питанням Православної церкви на Буковині та історії Краю 
почали займатися сучасні українські дослідники: О. Масан, Г. Скорейко, О. Добржанський, С. Яремчук, 
М.Чучко, С.Пивоваров, Б. Боднарюк, В. Можарівський, О. Полянко, В. Балух, В. Лешан, В. Докаш. З 
питань діяльності фонду можна виокремити С.Яремчука, що в своїй праці подав короткий аналіз не 
тільки Православної церкви, а й фонду; В. Докаша, що проаналізував релігійну мережу всієї України і 
в своїх студіях чільне місце відвів проблемам діяльності Православної церкви на Буковині та функціо-
нуванню в її структурі Православного фонду. 

Варто також віднести до джерел, які найбільш повно відображають історію діяльності фонду, 
журнал "Candela", в якому з 1889 р. до 1991 р. друкував статті Ісидор Ончул. 

Найбільш значущим для даної розвідки є неопубліковані архівні матеріали Державного архіву 
Чернівецької області (Фонд № 1, Ф. № 3, Ф. № 320, Ф. № 321). Зокрема, Ф. № 321 "Administraţia 
fondului bisericesc ortodox roman din Bucovina" (Адміністрація Православного релігійного фонду Буко-
вини), що містить статути, документи, бухгалтерський облік прибутків і витрат тощо. 

Після Першої Світової війни відбувся розпад Австро-Угорської імперії і зречення трону короля 
Кароля I, що 11 листопада 1918 р. поставило кінець габсбурзькому пануванню на Буковині тривалістю 
144 роки. 8 листопада 1918 р., румунські війська перейшли південно-східний кордон Буковини та сту-
пили на українську територію. Оскільки основна мета їх була провести повну асиміляцію українського 
населення, румунська корона запровадила в краї стан облоги, де необмеженою повнотою влади кори-
стувалися військові коменданти. 
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До прискорення своїх планів румунське керівництво спонукало переобрання українцями влади 
у більшій частині Буковини, яку офіційно приєднали до Наддніпрянської України. Спираючись на такий 
розвиток подій, румунський дідич Янку Флондор веде таємні переговори з бухарестськими чиновника-
ми і вимагає мілітарної інтервенції проти ново запровадженої влади [1, 318-319]. Бажання приєднати 
північну частину Буковини до УНР румуни не сприймали, хоча й самі визнавали більшість населення 
даної території українським (800000 мешканців, що становило 38,4% українців, а румун 34,4%). Вони 
історично мотивували це тим, що цей Край від 1400 до 1774 рр. входив до складу Молдавського воє-
водства. Але і незаперечним фактом залишається те, що Буковина і навіть сама північна частина Ру-
мунії входила до складу Галицько-Волинської держави [1, 325].  

28 листопада 1918 р. у Синодальній залі митрополичої резиденції в Чернівцях відбувся "Гене-
ральний Конгрес Буковини", на якому був підписаний закон про об’єднання Буковини з румунським 
Королівством [2, 58]. Було прийнято постанову про злуку Буковини і Румунії назавжди, по Черемош, 
Колячин і Дністер [1, 321]. Після цього, одразу ж конгрес відправив телеграму румунському королю 
Фердинанду з проханням, прийняти під свою опіку визволену Буковину [2, 58]. Та прикметним залиша-
ється те, що в конгресі не брали участі українці і євреї, які складали більшість на заселеній території. 
Там були тільки представники від поляків і німців, які вже в липні 1919 р. визнали, що приєднання до 
Румунії не пішло їм на користь. Виходячи з того, що переважна більшість на конгресі складали румуни, 
а офіційна українська делегація була відсутня, рішення конгресу можна вважати нелегітимним. Про 
подальші правові рішення відносно Буковини також не йдеться. 

Далі король Фердинанд підтримав рішення Генерального Конгресу декрет-законом № 3745 від 
18 грудня 1918 р., де постановив, що "Буковина з усіма її історичними кордонами є і назавжди зали-
шатиметься об’єднаною з королівством Румунії" [2, 59]. Об’єднавчий договір було ратифіковано Пар-
ламентом "Великої Румунії" 29 грудня, а 31 грудня 1918 р. затверджено [8, 43]. Після міжнародної 
ратифікації декрет-закону 26-29 вересня 1919 р. бухарестський уряд перейшов до розпуску крайового 
уряду Буковини і реорганізації 11 державних секретаріатів, що залишилися підпорядковані відповід-
ним міністерствам у Бухаресті. 

Румунська пацифікація охопила всі сфери життя Буковини: адміністрацію, церкву, освіту. З 
цього приводу румунський дослідник І. Ністор, який у своїх переконаннях виступав завзятим україно-
фобом відкрито писав, що після підписання акту злуки почалася на Буковині властива праця над вста-
новленням, консолідацією і організацією румунського уряду й адміністрації [1, 320; 8, 46]. Він також 
заявляв, що українці не мають жодного права на буковинську архидієцезію та Православний фонд, 
оскільки вони є "зайдами" з Галичини [1, 743]. 

Першими адміністративними реформи корони на Буковині стали призначення замість австрій-
ського губернатора, на посаду державних міністрів-делегатів управляти Буковиною, Янку Флондора з 
резиденцією в Чернівцях та Іона Ністора – в Бухаресті [3, 61]. Цим же указом №3745 від 18 грудня 
1918 р. встановлені правові відносини між двома міністрами, які погодились, щоб Буковина була керо-
вана австрійськими законами, як і раніше [6, 405.]. За таких обставин і церковний Фонд Буковини далі 
повинен працювати за старим "Духовним Регламентом" ("Geistlicher Regulierungsplan") [9, 3]. 

Крайовий президент д-р Я.Флондор видав указ від 23 січня 1919 р., опублікований в №109 
"Monitorul Oficial", Випуск № 10, від 24 січня 1919 р., що передбачав перехід всієї адміністрації Фонду 
під керівництво (у відання) Буковинського митрополита. 2 квітня 1919 р. міністр офіційно сповістив ми-
трополита Буковини Володимира Репту (1902-1924 рр.) листом, у якому йшлося: "Фонд, який склада-
ється з церковного майна Буковини – Греко-православний релігійний фонд Буковини – призначений 
для підтримки культу в цій країні, що знаходилась під Австрійською окупацією, суперечить канонічно-
му праву, знаходився у віданні світських властей, а вони підпорядковувалися Міністерству сільського 
господарства Віросповідань та Культу у Відні… 

З розгляду канонічного права, автономії Церкви і місії Фонду, маю своїм обов’язком передати 
керівництво адміністрації греко-православного релігійного фонду Буковини під владу глави нашої цер-
кви на Буковині Ваше Високопреосвященство, залишивши державний контроль, щодо використання 
майна відповідно до його основної функціональної місії, яка буде згодом визначена законодавст-
вом…[7, 65-66]. 

Зрештою все майно фонду було вилучено у православних монастирів і єпархії Буковини, кош-
тами з яких незаконно та неодноразово користувалася під час війни австрійська влада. Міністр напев-
но спирався на цей сумний досвід в управлінні фондом. Оскільки одним з найпотужніших чинників, що 
творив окремішність Буковини і протиставляв її не тільки Румунії, була православна буковинська ар-
хидієцезія з власним Релігійним Фондом. Це був вагомий натяк на повну автономію не тільки від будь-
якої юрисдикції, але і від державного втручання [1, 372]. Якщо б не подальші події, які були штучно 
створенні румунськими наставниками, Православна церква і Фонд могли би і на далі забезпечити своє 
автономне і повноцінне функціонування. Та політичні інтереси і застосування різних методів на шляху 
до єдиної цілі призвело до протистояння міністрів-делегатів Краю, що спричинило нелегку дискусію, 
результатом якої стала так звана "буковинська криза" з квітня 1919 р. [4, 188]. У зв’язку з такою напру-
женою ситуацією, Янку Флондор змушений подати у відставку, що була прийнята 15/16 квітня 1919 р. 
Відставка Флондора принесла і відставку державних секретарів, які були обрані румунською Націона-
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льною Радою, що створена 27 жовтня 1918 р. і визначала себе "конституантою румунського краю", 
тобто законодавчим органом Буковини [1, 321]. 

Після відставки д-ра Я. Флондора його посада недовго залишалася вакантною. Її відразу ж за-
йняв д-р І.Ністор, який сумістив 2 посади, залишивши за собою і портфель міністра-делегата від Буко-
вини у центральному уряді [8, 192]. Новий міністр, приступивши до виконання службових обов’язків, 
почав скасовувати правила і постанови попередника, з якими категорично не погоджувався. Так він 
поступив і відносно постанови, якою д-р Я. Флондор доручив митрополиту Буковини управління релі-
гійним Фондом, вважаючи її "незаконним заходом, поспішним і необачним" [7, 66]. 26 квітня 1919 р. Іон 
Ністор представив митрополиту Буковини наступний лист: 

"Ваше Високопреосвященство… За актом безумовного об’єднання Буковини з Королівством 
Румунії … король Фердинанд, став правителем нашої країни, а отже, покровителем релігійного Фонду 
Буковини. 

…У державних законах не було ніяких змін, і в декрет-законі від 18 грудня 1918 № 3745, який 
включає тимчасові розпорядження управління відносно Буковини. Стаття I цього декрет-закону пе-
редбачає, що в Буковині залишаються в силі закони і постанови, які не можуть бути змінені тільки за 
допомогою законодавства чи указів урядових делегатів з Чернівців, який має право віддавати накази 
лише в рамках законодавства. 

Віддання управління Фондом у розпорядження Вашого Високопреосвященства є мірою, яка ви-
ходить далеко за державні рамки, щодо управління Фондом. Зміни в цьому відношенні можуть бути тіль-
ки на підставі декрет-закону, а не простого листа органів місцевого самоврядування до Вашої Святості. 

З цих причин в якості міністра-делегата від Румунського Уряду і голови греко-православного 
релігійного Фонду, відповідно до ст. 5 з статуту, для збереження своєї роботи маю обов’язок скасувати 
рішення мого попередника від 2 квітня 1919 р. № 5, які з дозволу Вашого Високопреосвященства від-
новлюють старий стан управління Фондом, аж до проведення його законним шляхом…" [7, 67-68]. 

Цей лист був підкріплений з боку І. Ністора армійськими загонами для відбирання з рук митро-
полита Володимира Репти права на управління церковним майном релігійного фонду [3, 64]. 

Ще одна постанова румунів знівелювала права українців Буковини на Православну церкву, 
перейменувавши її з "греко-східної" на "православно-румунську" (ortodox romậnă) церкву. Її приєднали 
до Румунської церкви, як одну з п’яти автономних митрополій: Угро-Власької, Молдови і Сучави, Се-
мигороду, Буковини та Бесарабії що в сумі налічувала 17 єпархій. Формальне затвердження такої на-
зви відбулося 3-25 жовтня 1921 р. на Церковному Конгресі під головуванням Іполіта Воробкевича [1, с. 
372, 742]. Відповідно змінилась і назва "Греко-східного релігійного фонду Буковини" на "Православно-
румунський релігійний фонд". 

На конгресі були присутні лише 6 українських священиків: д-р Євген Козак, д-р Філімон Григорій та 
Петро Катеринюк, д-р Семен Смерека, прот. Орест Козак і прот. Теофіль Драчинський. Ці рішення були 
опротестовані д-ром Є. Козаком, який справедливо зазначив про рівні права на Православну церкву украї-
нців і румунів, і краще буде її змінити на "українсько-румунську", або й зовсім залишити як було. На захист 
фонду став д-р Семен Смерека, вірно стверджуючи, що коли перейменують фонд, українці будуть позбав-
лені права ним користуватися. Але єпископ Іполіт Воробкевич запевнив, що доки фонд буде належати 
Православній церкві, доти українці зможуть користуватися майном Релігійного фонду [1, 742-743]. Такі ви-
ступи буковинців мали негативний спротив з боку румунської влади. Згодом, підбуривши студентів, Є. Ко-
зака було звільнено з університету, за ніби то ворожий виступ проти румунської церкви. Тож бачимо, які 
мали великі перспективи культурно-духовного розвитку українці Буковини під скіпетром румунської право-
славної церкви, як на конгресі заявляв Є. Попович [1, 743]. 

31 березня 1921 р. церковний Фонд знову перейшов під управління Митрополії Буковини і Ра-
ди Архієпископії, держава залишила за собою лише право контролю. Слідом йшло інше рішення його 
великого Королівського указу № 838 від 14 лютого 1922 р., згідно з яким активи Фонду були знову пе-
рераховані з Церковного управління в Міністерство сільського господарства в Бухаресті, після пода-
льшої роботи за старим Австрійським Регламентом виголошеним в імператорському рішенні від 19 
січня 1900 р. і 1909 р. відповідно. 

Проблему управління і автономії багатствами церковного фонду було вирішено тільки в ре-
зультаті прийняття закону і статуту по організації Православної Церкви в королівстві Румунії опубліко-
ваного в "Monitorul Oficial" (Офіційному віснику) від 6 травня 1925 р., № 97, що у статтях 39, 40, 41, 42 і 
43 постановляє: "Релігійний греко-східний Фонд в Буковині є і залишиться спеціальним незалежним 
фондом, що буде відтепер носити назву Православний Румунський Церковний Фонд Буковини. 

Церковний Фонд є юридичною особою і знаходиться під керівництвом Ради Архієпископії, під 
головуванням Архієпископа і Митрополита Буковини, тих, хто представлятиме його в суді та у всіх ін-
ших його діях. Управління активами Фонду (що складається з лісу і сільськогосподарських земель) 
буде слідувати відповідно до його нормального функціонування та управління". Держава здійснює 
своє право контролю і нагляду з боку Міністерства сільського господарства і Міністерства культу; пе-
рший затверджує щорічний бюджет Фонду та підтверджує призначення технічного персоналу рекоме-
ндованого адміністрацією, а другий затверджує бюджет і розподілення коштів на оплату церковного 
персоналу, для потреб культу і для підтримки культурної та благодійної роботи Єпархії" [5, 11]. 
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В "Monitorul Oficial" (Офіційному віснику) № 261 від 26 листопада 1925 р. було опубліковано 
Положення про Статут Фонду як "незалежного Фонду", а також "юридичної особи юридичного права" 
(стаття 1). За цим законом Православна церква була організована так, що на чолі її стояв митрополит 
або єпископ-вікарій, допомагали їм: Єпархіальні збори з 40 мирян і 20 кліриків, вибраних на 6 років; 
Єпархіальна Рада; Духовна консисторія, що складалася з кількох кліриків, компетентних у дисципліна-
рних покараннях священиків [1, 744]. 

Згідно з законом про аграрну реформу № 92, прийнятим 1921 р., землі сільськогосподарського 
призначення майже повністю були експропрійовані селянами. Тільки були залишені згідно з ст. 5 "За-
кону про землю" ліси і ст. 11 звільнені землі, потрібні для виробництва продовольства для органів лі-
сового господарства та нагляду [3, 66]. Загалом у фонду було відібрано 115 маєтків, з яких 51 мали 
володіння у розмірі до 100 га, а 64 – понад 100 га від загальних 25 432 га і 3 981 квадратних метрів [3, 66]. 

Отже, можемо зробити висновки, що функціонування фонду в післявоєнний період не принесло 
користі православно-українському населенню Буковини. Повна асиміляція румунською владою всіх сфер 
життя вела до культурного і духовного занепаду. Прихід нових адміністраторів до краю призвів до важкої 
кризи, що мала згубну дію на Православну церкву і фонд зокрема. Такі політичні маніпуляції в управлінні 
церковними активами, що збиралися в касу фонду "для користі Православній церкві, освіті і всього краю", 
привели до занепаду та націоналізації земель та маєтків 1921 р. А далі не маючи обмежень у використанні 
лісів, що фактично залишився єдиним багатством фонду, привело до падіння прибутків і невиплати заро-
бітної плати та пенсій духовним особам. Румунський період перетворив українців на національних заруч-
ників, а духовенство кинув під тоталітарний вплив політично-окупаційного режиму. 

На відміну від австрійської адміністрації, якій були притаманні німецький порядок, серйозність і 
дисципліна, румунська адміністрація міжвоєнного періоду виявилася легковажною. Церковний Фонд 
до розпаду Австро-Угорщини функціонував і був керований за Духовним Положенням, незмінним з 
1786 р., а нова влада своїм хаотичним управлінням довірила управління Фондом двом діаметрально 
протилежним структурам – Буковинській Митрополії і Міністерству сільського господарства в Бухарес-
ті, придавлюючи всі види суперечливих положень та церковних прав на багатства аж до Статуту фон-
ду 1925 р. Хоча при спробі внести поправки в управління єпархіального фонду румуни потерпали від 
неефективності своїх законів і знову поверталися до "Духовного Регламенту". 
 

Література 
 
1. Буковина: її минуле і сучасне / За ред. Д. Квітковського, Т. Бриндзана, А. Жуковського. – Париж-

Філадельфія-Детройт: Зелена Буковина, 1956 р. – 965 c. 
2. Прокопович Е. Кінець австрійського панування в Буковині //Прокопович Е. ; пер. з нім. О. Матійчук, Н. 

Панчук. – Чернівці: Золоті литаври, 2003 – 80 с. 
3. Clipa S.T. Fondul bisericesc al Bucovinei şi lichidarea lui: 1948-1949 / S.T. Clipa. – Suceava: Editura 

Universităţii din Suceava, 2005. – 148 p. 
4. Iatencu Rodica. Unirea Bucovinei cu regatul Romaniei. Integrarea politico administrativă (II), Analele 

Bucovinei, Anul X, 1 /2003. – 259 p. 
5. Morariu Aurel, Problema fondului bisericesc ort. rom. al Bucovinei. Cooperaţia in Bucovina Romanească, 

Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editura "Glasul Bucovinei", 1928. – 27 p. 
6. Nistor I. Istoria Bucovinei / I. Nistor. – Bucureşti: Ed. Humanitas, 1991. – 480 p. 
7. Nistor I. Istoria Fondului bisericesc din Bucovina / Nistor I. – Cernăuţi: Institutul de Arte Grafice şi Editura 

"Glasul Bucovinei", 1921. – 68 p. 
8. Nistor I. La Bessarabie et la Bukovine / I. Nistor. – Bucureşti, 1937. – 54 p. 
9. Schematismus der Bukowinaer griech-orientalischen Arhiepiscopal-Diöcese für das Jahr 1877, Czernowitz, 

1877. – 175 s. 
 

References 
 
1. Bukovyna: yii mynule i suchasne / Za red. D. Kvitkovskoho, T. Bryndzana, A. Zhukovskoho. – Pa-ryzh-

Filadelfiia-Detroit: Zelena Bukovyna, 1956 r. – 965 c. 
2. Prokopovych E. Kinets avstriiskoho panuvannia v Bukovyni //Prokopovych E. ; per. z nim. O. Ma-tiichuk, N. 

Panchuk. – Chernivtsi: Zoloti lytavry, 2003 – 80 s. 
3. Clipa S.T. Fondul bisericesc al Bucovinei şi lichidarea lui: 1948-1949 / S.T. Clipa. – Suceava: Editura 

Universităţii din Suceava, 2005. – 148 p. 
4. Iatencu Rodica. Unirea Bucovinei cu regatul Romaniei. Integrarea politico administrativă (II), Analele 

Bucovinei, Anul X, 1 /2003. – 259 p. 
5. Morariu Aurel, Problema fondului bisericesc ort. rom. al Bucovinei. Cooperaţia in Bucovina Romanească, 

Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editura "Glasul Bucovinei", 1928. – 27 p. 
6. Nistor I. Istoria Bucovinei / I. Nistor. – Bucureşti: Ed. Humanitas, 1991. – 480 p. 
7. Nistor I. Istoria Fondului bisericesc din Bucovina / Nistor I. – Cernăuţi: Institutul de Arte Grafice şi Editura 

"Glasul Bucovinei", 1921. – 68 p. 
8. Nistor I. La Bessarabie et la Bukovine / I. Nistor. – Bucureşti, 1937. – 54 p. 
9. Schematismus der Bukowinaer griech-orientalischen Arhiepiscopal-Diöcese für das Jahr 1877, Czernowitz, 

1877. – 175 s. 
 

Історія  Гнидка М. М. 



Вісник НАКККіМ  4’2013 

 263

Гнидка М. М. Православный религиозный фонд Буковины на фоне религиозно-политических 
трансформаций межвоенного периода 

В статье исследуются отношения "новой" румынской власти с церковью и методы управления Правосла-
вным религиозным фондом до национализации земель Фонда сельскохозяйственного назначения и принятия 
регламента 1925 г. Автор приводит примеры несогласованных действий королевской диктатуры на местах, которые 
в дальнейшем привели к упадку Фонда. Исследователь освещает ход оккупации Буковины и плановый процесс ас-
симиляции населения. Представлены события, отражающие настроения жителей Буковины и представителей ду-
ховенства в дискуссии с властными представителями на Конгрессе. 

Ключевые слова: Православный религиозный фонд, митрополит, епископ, духовенство, министр, закон, 
власть, регламент, конгресс. 

 
Hnydka M. Orthodox religious fund of Bukovina in the context of religious and political transformations 

of the interwar period 
In the article the author makes main emphasis on an attempt to reconstruct in details the character and attitudes 

of the power that directly influenced on the activity of Orthodox religious fund. A lot of factors depended on this, one of 
which and the most important one was the activity of the entire Orthodox Church in Bukovina.  

The transformations in the structure of the Orthodox Church in Bukovina, which began as a result of the 
transition the region from the Austrian Empire under the royal patronage of Romania, were examined. First of all the King 
in Bukovina was submitted by Minister-Delegates that represented his interests there. Although, as the historical facts 
showed, they could change some laws that were under Romanian law.  

In the research is highlighted that fund was guided in his management by "Spiritual rules" of April 29, 1786 with 
all amendments and supplements in the Austro -Hungarian Empire. But under the leadership of Minister Iank Flondor, 
there have been changes in the administration of the fund. He considered it appropriate to transfer the fund management 
to bishop of Bukovina, which was done in the decree of 23 January 1919. The Metropolitan of those times, Vladimir de 
Reptu, was notified by letter of April 2, 1919. Such decision, in the author’s opinion, was the most correct, because all 
money of the Orthodox fund were expropriated in churches and monasteries. Minister apparently relied on the sad 
experience of the Austrian government intervention in the management of the fund, which has received a loan from the 
fund, that was used for military operations. 

Such policy of minister-delegate with his seat in Chernivtsi was not approved by another minister in the 
government of Bukovina – Ion Nistor. Being open Ukrainophobe, he perceived all actions in favor of the Orthodox 
Ukrainian people as extraneous. Under his pressure I. Flondor was forced to resign, while his place was taken by I. 
Nistor. 

I. Nistor considered the authorization of religious fund management to the Metropolitan of Bukovina was "illegal, 
hasty and ill-advised". Therefore, in the 26th of April 1919 the Minister introduced the Metropolitan the letter where the 
patron of fund was called the King of Romania Ferdynant and the management of fund that was passed to the bishop. 
The changes in this regard were on the basis of the decree-law, not just a simple letter of local government to the 
Metropolitan. That’s why fund continued to follow the Austrian regulations. 

Events that occurred further in Bukovina under Romanian left much to be desired. At the Church Congress, held 
in 3-25th of October, 1921, it was renamed the Orthodox Church from the "Greek-East" to "Orthodox-Romanian", also 
were changed the name "Greco- Eastern religious Fund of Bucovina" to "Orthodox-Romanian religious fund". As a result 
of these changes Ukrainian were denied the right to use the lands of the fund and profess the avital Orthodox faith 
because they didn’t have their church any more. The aim of these measures was the assimilation of the Ukrainian 
population in Bukovina. 

These decisions were challenged in the Congress by Dr. E. Kozak, who justly noted the equal rights for the 
Orthodox Church as Ukrainian, so Romanian. The scientist proposed to change its name to "Ukrainian-Romanian" or to 
leave as it was. In defense of fund Dr. Simon Smereka had stood, who said that when the fund renamed, Ukrainian 
would be deprived of the right to use it. Continued their policy of Romanization, they were dismissed from the university. 

The politics of Romanian Crown facilitated the process of liquidation fund, issuing in 1921 a law on agrarian 
reform, all agricultural lands would pass in the property to the peasants. In total, the fund has been selected 115 estates, 
of which 51 had possession of up to 100 hectares, and 64 – more than 100 hectares. 

The activity of the fund in the postwar period brought no benefit to Orthodox Ukrainian population and all 
nationalities that had lived in Bukovina. A complete assimilation of all spheres of life by Romanian authorities led to the 
cultural and spiritual decline. New administrators has led to a severe crisis, which had a disastrous effect on the 
Orthodox Church and, in particular, on the fund. With no restrictions on the use of forests, that remained virtually the only 
wealth of fund, has led to a drop in income and non-payment of salaries and pensions of the clergy. Romanian period 
made Ukrainians the national hostages and threw the clergy under the influence of totalitarian political regime. 

Unlike the Austrian administration, which has been characterized by a German order, seriousness and 
discipline, the Romanian administration of interwar period was frivolous. The Church Fund to the collapse of the Austro -
Hungarian functioned and was controlled by the Spiritual Regulation, unchangable since 1786, and the new government 
entrusted the management to the two diametrically opposed entities, Bukovina Metropolis and the Ministry of Agriculture 
in Bucharest, crushing all kinds of conflicting regulations and church rights for the wealth until the Charter fund in 1925. 
Although during the attempt to amend in the diocesan fund management, Romanians suffered from inefficiency of theirs 
laws and again returned to the "Spiritual rules". 

Key words: Orthodox religious fund, metropolitan, bishop, clergy, minister, law, government, regulations, 
Congress. 
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РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ВІРУЮЧИХ ТА ДУХОВЕНСТВА 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ: 30-і роки ХХ ст. 
 
Розглянуто національний вимір репресій щодо священиків, окремих віруючих та їх груп на 

території України протягом 30-х років ХХ століття. Визначено справжні причини масштабних ка-
ральних заходів, що застосовувалися радянською владою щодо представників етноспільнот Украї-
ни, пов’язаних з діяльністю неправославних релігійних громад під час колективізації та Великого 
терору. 

Ключові слова: репресії, терор, колективізація, національні меншини, релігійна громада, ду-
ховенство. 

 
Масова ліквідація національних релігійних громад впродовж 30-х років ХХ ст. супроводжувала-

ся жорстокими заходами влади щодо духовенства та активних віруючих. З огляду на це увагу привер-
тають вжиті владою репресивні методи боротьби з проявами релігійного життя національних меншин 
України тієї пори. 

Серед сучасних дослідників, які займалися вказаною тематикою, слід виокремити: Т. Зарецьку 
[9], І. Луковенка [14], Н. Рубльову [18-20], Г. Стронського [21-22], Б. Чирка [32]. 

Мета дослідження полягає у висвітлені репресивних заходів радянської влади щодо віруючих і 
духовенства національних меншин України впродовж 30-х років ХХ ст. 

На ІІ Всесоюзному з’їзді Спілки безвірників, ще у червні 1929 р., О. Ярославський сказав, що 
церковні організації проводять замасковану під релігійні гасла контрреволюційну політичну роботу. Чи 
не найбільший наступ радянська влада повела на католицьку церкву, яка стояла на захисті традицій-
них цінностей не лише польського, а й частини німецького населення України. В якості особливо не-
безпечних проявів антиколгоспних і антирадянських настроїв, посіяних католицькою церквою, була 
розцінена позиція деяких польських сільрад, керівники яких заявляли, "що ми в першу чергу поляки, 
це наша сільрада і це нам вирішувати, хто у нас куркуль і чи є він у нас взагалі" [21, 18]. 

Більшовики закликали провести "чистку" серед активістів та членів сільських рад, позбавити 
повноважень тих, хто був пов’язаний із релігійним життям [35, 280]. Особливо їх непокоїла проповіду-
вана католицьким духовенством ідея національної єдності всіх поляків, в той час коли комуністи не 
зупинялися твердити про класову солідарність [22, 286]. 

Як можна побачити, з початку 30-х років набрала обертів тенденція штучного нагнітання анти-
католицьких пристрастей внаслідок чого збільшилася кількість випадків застосування репресивних 
заходів відносно духовенства та віруючих [27, 21]. Арешти ксьондзів набули масового характеру. Тіль-
ки в 1930 р. ДПУ заарештувало 49 священиків, причому деяких з них повторно [22, 287]. З України ри-
мо-католицьких священнослужителів почали висилати на схід та північ СРСР. Радянське керівництво 
та партійні ватажки всіх рангів звітували про успіхи у боротьбі з РПЦ. 1933 р. у Житомирській єпархії 
РКЦ нараховувалося лише 17 ксьондзів, а в Кам’янецькій – 13 [9, 67]. 

Влада намагалася організовувати показові судові процеси над священиками, які обслуговува-
ли польське та німецьке населення. Однак внаслідок відсутності відповідної підготовки цей метод ан-
тирелігійної пропаганди не був дієвим. Так суд над священиком Мокельке, який обслуговував релігійні 
громади кількох німецьких колоній на півдні України, відбувся далеко від місця його пасторської діяль-
ності, тож люди, котрі його знали особисто, не змогли дістатися засідання [26, 1].  

За "антирадянську агітацію" карали помітних представників німецького духовенства: арешту-
вали пастора Коха, депортували пастора Зейба. Було знищено баптистський центр і вислано на північ 
всіх проповідників [30, 47]. Влада інкримінувала лютеранським пасторам організацію антиколгоспних 
виступів, як це трапилося з пастором Фельдом, що очолив селянське повстання німців в Люксембур-
зькому районі [4, 104]. 

Згідно з довідкою відділення НКВС Високопільського району, за контрреволюційну діяльність у 
1930-1935 роках було репресовано пастора лютеранської парафії с. Високопілля Баумана й 4 підпо-
рядкованих йому церковних старост, католицького ксьондза Балізера, у справі якого 3 чол. були засу-
джені до 13 років ув’язнення, та 9 менонітських проповідників [29, 73-74]. У Молочанському районі за 
період з 1930 по 1932 рік з 150 менонітських проповідників було репресовано понад 110 осіб [3, 152].  

Саме з метою остаточного подолання протидії селянства України заходам радянської адмініс-
трації й було організовано штучний голодомор початку 30-х років. Звісно, що за цих обставин будь-яку 
іноземну допомогу голодуючим з-за кордону влада сприймала, як втручання ворожих сил у внутрішні 
справи "країни соціалізму". Відповідати за одержання закордонної допомоги довелося тим, кому вона 
була адресована [19, 326]. Ще з кінця 20-х років влада почала таврувати іудеїв, які отримували мате-
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ріальну допомогу з-за кордону [33, 21]. Звідкіля б не надходила допомога – від державних структур чи 
громадських об’єднань – реакція радянської влади була незмінною – це "антирадянська провокація". У 
доповідній записці ДПУ "Про гітлерівську допомогу" відзначалося: "З моменту приходу до влади Гітле-
ра значно активізується фашистська діяльність німецьких націоналістичних організацій та консульств 
на Україні, які широко використовують лютеранське та католицьке духовенство, церковний актив" [8, 
56]. Так, підраховуючи валюту, що надійшла з-за кордону для порятунку голодуючих, голова ГПУ 
УСРР В. А. Балицький водночас доповідав 22 травня 1934 р. ЦК КП(б)У про боротьбу з цим небажа-
ним явищем: "Арештовано поки що 85 чоловік, переважно пасторів, сектантських проповідників, кісте-
рів, осіб із церковного активу, куркулів. Заплановано до арешту ще близько 60 чоловік" [23, 23]. 

Черговий сплеск репресій щодо римо-католицького духовенства України припадає на 1935 р. 
Цього разу увага приділялася переважно німецьким пасторам. На остаточну зміну ставлення влади 
щодо німців України вплинуло загострення відносин СРСР з Німеччиною внаслідок приходу до влади 
А. Гітлера [19, 327].  

У Карл-Лібкнехтівському районі в травні 1935 р. відбулося відкрите виїзне засідання обласного 
суду у справі "групи німців-ксьондзів" у складі прелата Крушинського, настоятеля католицької церкви у 
Зельці Лорана, Гофмана і Таубергера [28, 364-365]. Влада організувала прихід під стіни суду делегації 
колгоспників, які, вимахуючи прапорами, вимагали винесення суворого вироку священикам [24, 50]. 
1935 р. на адресу С. Косіора та П. Постишева НКВС надіслав листа, де відзначалося: "Враховуючи, 
що прелат Крушинський, який очолив групу, має 67 років та Лоран – настоятель німецької католицької 
церкви в с. Зельці має 63 роки, вважаємо доцільним засудити їх до 10 років концтабору, але беручи 
до уваги їх похилий вік, замінити засланням до Казахстану на той же строк. Що до останніх трьох об-
винувачених – Таубергера, Комира й Гофмана – настоятелів німецьких католицьких церков в Карло-
Лібкнехтівському районі – засудити їх до 10 років концтабору кожного" [32, 103]. Протягом 1930-1936 
років у тюрмах та таборах опинилися майже всі католицькі патери німецьких колоній Півдня України 
[18, 350]. Характерною рисою судових процесів 30-х років над римо-католицькими священиками украї-
нської частини Тираспільської дієцезії було одночасне притягнення до кримінальної відповідальності 
багатьох (до кількох десятків) їхніх парафіян, серед яких були не тільки німецькі колоністи, а й особи 
польського походження [19, 327]. На судовому засіданні Одеського обласного суду у справі римо-
католицького духовенства Одещини, яке відбулося 21 лютого 1936 р., крім священиків у протизаконній 
діяльності звинувачувалися жінки, що формували костьольний актив. Полячка М. І. Воєводська була 
притягнена до відповідальності за нелегальне релігійне навчання дітей, а П.-А. О. Меєр – за отриман-
ня від італійського консула коштів для патера Рейхтера [5, 307]. 

Викорінення з колоній духовних наставників призвело до остаточного занепаду релігійності ні-
мців України й стало складовою частиною цілеспрямованого згортання будь-яких інших форм їх наці-
онального життя [13, 314]. 

З прикордонних районів України у східні області і до Казахстану як "ненадійний контрреволю-
ційний елемент" були депортовані сотні поляків. Восени 1935 р. з польського національного Мархлев-
ського району було переселено 350 родин, серед них 51 родину так званих "костьольних активістів" 
[21, 20]. 

Конституція СРСР 1936 р. разом із свободою антирелігійної пропаганди декларувала свободу 
відправлення релігійного культу [11, 309]. В с. Суховоля Володарського району колгоспник Л. Л. Батке 
про нову конституцію висловлювався так: "Радянська влада повернулась лицем до старого, вже від-
криваються молитовні будинки, священикам повертають виборчі права, люди в кінці кінців повернуть-
ся до старого, бо останній час діти почали рости дикунами, нічуть не вірять в Бога" [31, 79]. 

Насправді ж влада намагалася зробити все, щоб віруючі не змогли скористатися наданою сво-
бодою. Хвиля репресій 1937-1938 рр. наклалася на загальну кампанію Сталіна і його режиму, яка по-
винна була покінчити з групами соціально "чужих" елементів – всіма тими, хто не вписувався в 
концепцію майбутнього соціалістичного суспільства [15, 111].  

Отже, включення "церковників" і "сектантів" до кола "активних антирадянських елементів", які 
підлягали викоріненню в перебігу наміченої влітку 1937 р. "куркульської" операції за наказом НКВС 
СРСР № 00447, розглядалось як один із радикальних способів розв’язання суперечностей, що визріли 
в конструйованому більшовиками суспільстві [20, 215]. Велика частина католицького населення та ду-
ховенство, яке ще продовжувало залишатися на волі, було репресовано в 1937-1938 рр. в рамках на-
ціональних операцій – "польської" (наказ № 00485) та "німецької" (наказ № 00439) [12, 303]. Відтак 
розповсюджені серед жителів східної Волині чутки про виявлення віруючих під час Всесоюзного пере-
пису населення 1937 р. з метою їх подальшого фізичного знищення несли в собі певне раціональне 
зерно [31, 95]. 

Протягом 1937 р. було репресовано 16225 німців. Всі політичні мотиви висунутих німцям обви-
нувачень поділялися на кілька підрозділів, серед яких був "за приналежність до церковних та сектантських 
кіл". За цією ознакою у вказаний проміжок часу представників зазначеної етноспільноти чомусь піддавали 
репресіям лише в Одеській області. [16, 57]. У звіті про релігійний рух в Україні за 1937 р. відмічалося про 
пожвавлення на Одещині релігійної та контрреволюційної роботи церковників у 20 районах, причому в 
Єлонецькому районі мала місце відкрита агітації щодо повернення кірх віруючим [25, 9]. 
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Нелегальні релігійні утворення продовжували слугувати підтримці зв’язків між позбавленими 
культових споруд та духовенства віруючими [34, 197]. Саме тому особливу увагу влада звертала на 
діяльність відособлених релігійних громад серед німецького та польського населення. В Спартаківсь-
кому районі німецька конгрегація абендліхтерів влаштовувала вечорами зустрічі під час яких члени 
секти слухали радіопередачі, що транслювалися з Берліна після чого часто висловлювали занепоко-
єння більшовицькою політикою. Владі цього було вже досить аби назвати членів громади "відданими 
агентами Гестапо". Більш того, на Хортиці та в інших районах з менонітським населенням комуністів 
турбувало існування розгалуженої мережі "шпіонських зграй" [10, 88]. У вересні 1937 р. в Житомирі 
було викрито "шпигунську організацію", до складу якої входили члени німецької та української громад 
баптистів, останню з яких починаючи від 1925 р. очолював "польський розвідник" Шевчук [2, 3]. 

Приналежність до громади ружинців або тирціанів, що характеризувалися як "таємні антира-
дянські та контрреволюційна організації", протягом 1937-1939 рр. каралася смертельним вироком [34, 
197]. Звинувачення за участь в цих гуртках було пред’явлене заарештованим у новорічну ніч 1938 р. 
кільком колгоспникам с. Суржинці Кам’янець-Подільського району [7, 63]. В кінці 1937 р. у Вінниці за 
перебування в "контрреволюційній польській націоналістичній організації "Жива Роза" була розстріля-
на Петронела Ільницька [34, 217]. 

Як вже стало помітно, віруючим, приводом для арешту котрих була їх активна участь в діяль-
ності релігійної громади, висувались обвинувачення насамперед політичного характеру [20, 218]. Як 
було сказано в обвинувальному висновку на терціанів із с. Маніковці на Поділлі, агент польських роз-
відних органів, член "Повстанської Організації Військової" (ПОВ) ксьондз С. Ганський створив контр-
революційну групу ще в 1920 р. під виглядом релігійної секти "терціани". На думку силових структур, 
організація мала завдання об’єднання навколо себе осіб, які були невдоволені радянською владою. 
ПОВ нібито намагалася підготувати з них кадри для контрреволюційної повстанської боротьби на ви-
падок війни Польщі з СРСР [17, 176]. 

Нерідко слідство розпочиналося після того, коли з’являвся наклеп на віруючого, адже для від-
стеження так званих контрреволюціонерів влада використовувала широку мережу власних таємних 
агентів та інформаторів [34, 197]. Теоретично, кримінальна справа на віруючу особу мала б складати-
ся з протоколу обшуку, анкети звинуваченого, кількох протоколів допиту та ін. Але практично за низь-
кого положення обвинуваченого в ієрархії релігійної громади і такому ж освітньому рівні вміст 
кримінальної справи був незначним. Наприклад, в кримінальній справі з обвинувачення прихожан 
проскурівського приходу с. Гречани взагалі не було свідків [17, 179].  

Під час Великого терору зазнало певних втрат і єврейське населення, не в останню чергу за 
свої релігійні переконання. Влітку 1937 р. на шпальтах газети "Безбожник" гостро обговорювався су-
довий процес над київським мойєлом Могилевичем, якому інкримінували смерть кількох дітей, що бу-
ла спричинена внаслідок недбалого обрізання [1, 2]. В лютому 1938 р. вдруге був заарештований 
громадянин Й. М. Вербський, якого звинуватили у керівництві підпільною сіоністською організацію. 
Слідчі Первомайського районного відділу ДПУ стверджували, що він і члени його організації займали-
ся контрреволюційною діяльністю, спрямованою на дискредитацію радянської влади, через рабинів Х. 
Шапіро і Х. Колпака були зв’язані з підпільно-релігійною єврейською общиною, виступали проти за-
криття синагоги, проводили нелегальні релігійні збори [6, 15]. В травні 1938 р. за звинуваченням у 
контрреволюційній діяльності було заарештовано колишнього рабина сталінської синагоги Соломона 
Кодкіна. В жовтні ж того року його було розстріляно за проведення антирадянської діяльності на ко-
ристь англійської, румунської і польської розвідок [14, 172-173].  

Розв’язана войовничими безвірниками війна змітала всіх: настоятелів церков, рядових свя-
щеннослужителів та звичайних віруючих – католиків, християн, іудеїв, мусульман. Ця антицерковна 
війна йшла поруч з війною антинаціональною, бо руйнували вони, кожна по-своєму, найглибші прояви 
людської душі – духовність, віру, народні традиції, найкращі надбання матеріальної та духовної куль-
тури народів [32, 103].  

Масові репресії, яких зазнали на собі віруючі етноспільнот України впродовж 30-х років, мали 
на меті моделювання суспільства шляхом його насильницького очищення від ворогів соціалістичного 
ладу, в тому числі від найактивніших носіїв релігійного світогляду. Водночас, це була акція помсти і 
покарання віруючих за неприйняття антирелігійної й антицерковної політики влади, спосіб залякуван-
ня, що мав забезпечити лояльність решти верств населення. Репресивна політика була умисно спря-
мована на фізичне знищення священнослужителів, активних віруючих, осіб, що забезпечували 
належне функціонування релігійних громад, і створення умов, за яких нормальна життєдіяльність 
представників цих верств населення ставала неможливою. 
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Жолоб М. П. Репрессии против верующих и духовенства национальных меньшинств Украины: 30-е 
годы ХХ в. 

Рассмотрено национальное измерение репрессий против священников, отдельных верующих и их групп 
на территории Украины в 30-х годах ХХ века. Определены истинные причины масштабных карательных мер, 
применявшихся советской властью по отношению к представителям этнических меньшинств Украины, связанных 
с деятельностью неправославных религиозных общин в ходе коллективизации и во время Большого террора. 

Ключевые слова: репрессии, террор, коллективизация, национальные меньшинства, религиозная община, 
духовенство. 

 
Zholob M. Repression faithful and clergy of national minorities of Ukraine: in the 30th of the twentieth 

century 
Served reason persecution of believers and clergy, who belonged to the Catholic, Protestant and Jewish 

denominations in Ukraine for 30th of the twentieth century. Due to start mass arrests of believers and clergy on national 
minorities of Ukraine that period with the deployment of collectivization in the countryside. 

Identifies the drives that are used by the government to apply the strictest measures in relation to this category 
of persons over 30th of the twentieth century. Despite a slight simplification of the image scale of the tragedy, is 
considered the progress of individual trial and concentrating attention on the types and amounts of punishment with 
parallel an illustration of imaginary causes. Examples of nominating political accusations against believers, application 
practice of group litigation and the most cruel punishments such as forced deportation and death. It is shown that the 
scale and orientation of punitive measures had fundamental differences in some regions of Ukraine, they become unified 
touch the representatives of all faiths and national minorities of Ukraine. 

Most attention is given to Catholics, since the consideration of repression against members of this religious 
direction distinguishes not only representatives of the clergy and the faithful, but also some members of religious 
communities. Criterion when considering punitive measures Germans elected government to nationality, not religious 
affiliation. Using as an example the three not related to each other criminal cases the period of the Great Terror, which 
were instituted in several supporters Jewish religion showing the same impartial authority to apply penalties against Jews 
as well as to believers of other nationalities. 

The conclusion about the total destruction of the national religious associations, as evidenced by demonstrated 
facts of the persecution of believers is not only active but also ordinary members of religious groups, charges of anti-
Soviet activities and spying for other countries. 

Mass repressions, which experienced the believers national minorities Ukraine for 30th, had to design a society 
by its violent treatment of enemies of the socialist system, including speakers from the most active religious outlook. 
However, it was retaliation and punishment for not believing anti-religious and anti-Church policy of the government, a 
way of intimidation, which had to ensure the loyalty of the rest of the population. The repressive policy was deliberately 
aimed at the physical destruction of the clergy, active believers, those who provide the proper functioning of religious 
communities, and the creation of conditions in which normal functioning members of these groups became impossible. 

Key words: repression, terror, collectivization, minorities, religious communities, clergy. 
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СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ І ЧЕРНЕЦТВА ЧЕРКАЩИНИ 
 
Аналізується розвиток і стан історіографії питання дослідження історії православних мо-

настирів та чернецтва на Черкащині. Досліджуються основні тенденції та напрями наукових ро-
біт. Акцентується увага на найбільш актуальних проблемах, що висвітлюються сучасною наукою. 
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Регіональна історія складає невід’ємну частину історії України. Вона деталізує перебіг історич-

них подій, а водночас і дає відповідь на багато ключових проблем. Історія діяльності Православної 
церкви в Україні так само проектується в регіональній історії, як і в загальноукраїнській чи східноєвро-
пейській. Однак висвітлення цих процесів в історіографічному контексті практично не існує, особливо з 
огляду на розвиток української історичної науки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. В цьому сенсі важ-
ливо звернути увагу на регіональну історичну науку, зокрема на її погляди щодо православних монас-
тирів і чернецтва Черкащини. 

Насамперед необхідно відмітити своєрідність Черкаської області. Ця своєрідність дещо впли-
ває на розуміння сучасної історіографічної ситуації щодо цього регіону. Область була створена у 1954 
р. (на підставі указів Президії Верховної Ради СРСР від 7 січня і 12 лютого) на знак вшанування 300-
річчя "возз’єднання" України з Росією. Залишаючи поза увагою наукову оцінку цієї події, зауважимо 
лише, що до новоутвореної області тоді ввійшли території Київської, Кіровоградської (Златопільський, 
Кам’янський, Чигиринський р-ни), Полтавської (Золотоніський, Драбівський, Чорнобаївський р-ни) та 
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Вінницької областей. В результаті у сучасній історичній науці під Черкащиною (термін вже достатньо 
апробований і вважається науково виправданим) мається на увазі історична територія Середнього 
Подніпров’я, що відносилася до Київщини, Полтавщини, Поділля, Новоросії. 

Сучасне наукове дослідження історії монастирів Черкащини фактично розпочалося наприкінці 
1980-х років завдяки ентузіазму місцевого краєзнавця Ю. Мариновського. До цього часу окремі публі-
кації з’являлися ще у ХІХ – на початку ХХ ст. і поодинокі – в радянський період. Спочатку з’явилася 
його брошура, присвячена історії відомого вибухом Коліївщини у 1768 р. Троїцького Мотронинського 
монастиря (ур. Холодний яр на Чигиринщині) [16], потім – стаття про Миколаївський Медведівський 
монастир [17]. Пізніше він став відомий публікацією низки документів, що стосувалися передовсім 
економічних і соціальних зв’язків монастирів із місцевим населенням [19; 20; 21]. Однак слід відмітити, 
що публікація документів мала все ж таки вибірковий характер! Новаторством став широкий і деталь-
ний коментар до них. 

Під впливом публікацій Ю. Мариновського з’являються праці й інших дослідників, зокрема В. 
Ластовського, Л. Горенко, О. Пашковського. Між ними спостерігалася співпраця у виявленні матеріалів 
та їх публікації (її прикладом є досить широка публікація, присвячена процесу ліквідації монастирів на 
Черкащині у 1920-х роках, хоча в титулі значиться лише прізвище Ю. Мариновського, а прізвища ін-
ших дослідників відзначені у примітках) [18, 68-91]. Пізніше кожен з дослідників зосереджував свою 
увагу на певному монастирі: В. Ластовський – на Успенському Виноградському (Ірдинському) та мона-
стирях Канівщини, Л. Горенко – на Троїцькому Чигиринському, О. Пашковський – на Миколаївському 
Медведівському та Онуфріївському Жаботинському. 

Перебували в центрі уваги місцевих вчених й інші монастирі. Так, С. Кривенко, співробітник 
Державного архіву Черкаської області багато уваги приділяв історії Церкви на Черкащині в радянський 
період, зокрема діяльності монастирів у 1940-60-х років [6, 31-56]. Між іншим, він у своїй публікації 
відмітив географічну особливість монастирів цього регіону: "…з 20 монастирів, які діяли у Київській 
губернії наприкінці минулого століття, 9 знаходилися у Києві. З останніх 11 – 9 були на території су-
часної Черкаської області, 2 відносно близько до неї. 8 з 9 монастирів Черкащини були заштатними, 
тобто у своїй фінансовій і господарській діяльності могли розраховувати лише на результати праці 
своїх мешканців" [6, 37]. 

Неодноразово історики зверталися й до історії знаменитих Трахтемирівських та Канівських 
монастирів, які часто пов’язуються з історією українського козацтва, а тому їх навіть називають "коза-
цькими" (хоча це скоріше данина певній моді, ніж реальний статус). Між іншим, В. Ластовський ствер-
джував, що ті православні монастирі, які існували у ХVIII ст. (чоловічі Хрестовоздвиженський, 
Покровський та невстановленої посвяти жіночий), аж ніяк "не можна повністю ототожнювати з їх попе-
редниками ХVI-ХVII ст. за соціально-політичним, економічним і культурним значенням" [10, 148]. До 
речі, монастирі-попередники за посвятою були Успенськими. 

Певну увагу Онуфріївському Корсунському монастирю приділила директор Корсунь-Шевченківського 
державного історико-культурного заповідника П. Степенькіна [28, 46-51]. 

Варто відзначити, що після виходу загальновідомої праці О. Крижанівського з приводу соціаль-
но-економічного становища церковних структур на Правобережній Україні (1991 р.) вивчення участі 
монастирів у суспільно-політичних та соціально-економічних відносинах почало деталізуватися стосо-
вно ХVIII-ХІХ ст. В одних із перших подібних публікаціях їх автором В. Присяжнюком досліджувався 
суспільно-правовий статус православних монастирів на території Правобережжя у другій пол. ХVIII 
ст., причому в контексті взаємовідносин православного чорного духовенства із місцевою владою і ка-
толицьким духовенством [25, 12-13; 26, 79-82]. В основу його праць була покладена інформація щодо 
т.зв. "закордонних" монастирів Південної Київщини (сучасної Черкащини). Аналіз подій дав можливість 
В. Присяжнюку стверджувати, що лише правова беззахисність православного чернецтва перед "щля-
хетсько-уніатським" свавіллям змусила його шукати підтримки і допомоги у російської держави. 

З точки зору В. Ластовського, православні монастирі на Правобережжі продовжували відігра-
вати консолідаційну роль у житті українського православного населення ще і в 1790-х роках, про що 
свідчить їх участь ( зокрема, Троїцького Мотронинського монастиря) у діяльності т. зв. Пінської конгре-
гації 1791 р. [12, 55-58]. 

Найбільш ґрунтовним дослідженням історії закриття монастирів на Черкащині стала публікація 
Ю. Мариновського ще у 1993 р. на основі неопублікованих матеріалів Державного архіву Черкаської 
області. Тут було подано детальну інформацію не лише про хід державної кампанії з їх закриття, а й 
розглянуто конкретні процеси у кожному випадку в історії 5 найвідоміших обителей Черкащини (Ус-
пенського Виноградського, Онуфріївського Жаботинського, Миколаївського Медведівського, Троїцько-
го Мотронинського та Троїцького Чигиринського монастирів). В результаті аналізу юридичної основи 
кампанії в публікації, крім унікальних фактів, було зроблено ще й висновок, що "солідна правова база, 
що підкріплювалась цілеспрямованою ідеологічною та атеїстичною пропагандою на державному рівні, 
…була визнана недостатньою для ліквідації монастирів" [18, 69]. Деякі документи 1923-1928 рр. з при-
воду закриття Корсунського монастиря навела і П. Степенькіна [28, 50]. 

З кінця 1980-х років почалися спроби переоцінки інформації та пошуку пояснень до фактів, які 
не вкладалися у загальну схему українсько-польських міжконфесійних взаємовідносин. Як приклад, у 
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1990 р. Ю. Мариновський в роботі, присвяченій історії Троїцького Мотронинського монастиря, відзна-
чав позитивну роль Яна Каетана Яблуновського у житті цієї обителі у першій половині ХVIII ст.: 
"…князь Яблуновський в 1717 році не тільки дозволив відбудувати обитель, але й допоміг підводами, 
людьми та іншим, про що віддав наказ своїм губернаторам. Крім того, він заборонив чинити монасти-
рю збитки і звільнив усі монастирські угіддя "от всяких податей и десятини пчельной" підтвердив "вед-
луг давних прав" – права і володіння, якими користувався монастир раніше" [16, 12-13]. Подібним 
діям, звичайно, необхідно було давати пояснення. Тому вже відповідно до ідеологічної схеми одразу ж 
було зауважено: "…з боку польського магната такий жест не був актом милосердя чи релігійної тер-
пимості і тим паче – філантропією". Дослідник пояснював його дії простою виробничою необхідністю: "І 
хоч як не хотілось цього власникам маєтків, старостам і їхнім управителям, але доводилося заселяти 
край, зміцнювати "креси", створювати "слободи", звільняти їх на декілька років від податків, відновлю-
вати економіку" [16, 13]. Пояснення, звичайно, логічне, але в такому вигляді воно могло б бути прийн-
ятним для першого десятиріччя після Прутського миру (1711), але аж ніяк не для наступних 20 років, 
за які поведінка Я. Яблуновського не змінилася (принагідно слід відмітити таку ж поведінку і його на-
ступника – Антонія Яблуновського [8, 20]). І воно не пояснює інших ситуацій – конфлікту між Жаботин-
ським монастирем і жаботинським губернатором Зеленським у 1712 р., про що пише той же Ю. 
Мариновський. Водночас можна бачити підтримку місцевими старостами Мотронинському і Мошногір-
ському монастирям офіційним підтвердженням їх прав у 1715, 1717, 1720, 1742 рр. [16, 13-14]. 

Водночас Ю. Мариновський висловив іншу ідею, більш близьку до істини, хоча й запропонова-
ну із суто класових позицій: "…з допомогою православного контролю впливати на місцеве населення, 
яке являло собою пальний матеріал, що легко спалахував". Однак це твердження теж видається тра-
диційно надуманим, оскільки, за твердженням самого автора, край сильно обезлюднів після подій Руї-
ни, а для збройного виступу все ж таки необхідна була певна кількість населення, яке не лише має 
бажання, а й готове до цього. 

У 1990-х рр. перехідний етап трансформації наукових підходів ще характеризувався насліду-
ванням радянської ідеології. Так, відомий український дослідник О.П. Крижановський у 1991 р. наго-
лошував на негативній ролі польської історіографії в питаннях висвітлення історії церкви на 
Правобережній Україні, натомість ідеалізуючи діяльність католицько-уніатського духовенства. Політи-
ку польської держави стосовно православної церкви він представляв як різко негативну: "Обернення в 
унію і утиск православ’я на Правобережжі стало державною політикою в Речі Посполитій вже на межі 
ХVII–ХVIII ст., коли польський уряд звелів закрити ряд православних церков, а решту підпорядкувати 
католицькій юрисдикції" [5, 13]. Ця формула проявила значну живучість в умовах розвитку вже пост-
радянської історичної науки. Її проекція на історію монастирів ще й досі в ряді випадків сприймається 
автоматично, а виступи місцевого населення – як відповідь саме на неї. В. Вечерський наголошує, що 
в околицях Мотронинського монастиря "збиралися ватаги невдоволених польською владою – селяни-
втікачі, гайдамаки й запорозькі козаки" [3, 164]. Однак зрозуміло, що ці конфлікти мали глибше коріння. 

Неодноразово вже істориками зауважується, що на життя монастирів польський фактор міг 
впливати і досить позитивно. Так, Н. Лавріненко вважає, що після епохи Руїни та руйнування прибе-
режної частини Наддніпрянщини на початку ХVIII ст. для православного чернецтва настали часи ста-
більності. Так, з приводу Миколаївського Медведівського монастиря на Чигиринщині він приходить до 
наступного висновку: "…разом із встановленням польської адміністрації та масовим заселенням краю, 
монастир відроджується, з’являються ченці, послушники" [8, 20]. Хоча ця думка детально не розгля-
далася, проте вона має право на життя, оскільки факти свідчать якраз про відродження православних 
монастирів на Правобережній Україні (вже під владою Речі Посполитої) після укладення Прутського 
договору, особливо у 1730-40-х роках. Дослідник вважає, що можливим це було завдяки лояльній ре-
лігійній політиці і прихильності влади до православного населення. 

Водночас поява нової інформації і переосмислення минулого досить повільно відбувається в 
науковому середовищі, насамперед українському. В російській же сучасні історичній думці поки що це 
питання практично не обговорюється. Навпаки, спостерігаються тенденції до укріплення позицій істо-
ріографії ще дорадянського періоду. Як приклад, можна навести ситуацію з популяризацією відомого 
проекту 1717 р., який все ж таки був проектом приватного характеру, а не державною політикою. У 
2007 р. він знову був перевиданий із закликом сприйняти його як "застереження" [27, 186-195]. 

Діяльність монастирів Черкащини неодноразово пов’язується і з культурними процесами в цьому ре-
гіоні. У 1995 р., вивчаючи на той час ще мало відомий феномен іконопису (на основі етнографічних матеріа-
лів) – народні ікони, Л. Лихач та М. Корнієнко вказували на особливості їх поширення по території України, 
зокрема на Київщині. Зокрема, вони зауважили, що "широко розповсюджений у регіоні образ Печерської Бо-
жої Матері. З молінь у Києво-Печерській Лаврі завжди поверталися з образком…" [15, 48]. Дослідники вказу-
вали на тісний зв’язок населення із православними монастирями на основі поклоніння чудотворним іконам: 
"Майже в кожному регіоні були свої чудодійні ікони, з якими селяни пов’язували особливі надії. На Черкащині 
нам відомо про чудодійну Байбузьку Божу Матір, яка походить з села Байбузи, і як в 1832 році перенесено до 
Києво-Печерської Лаври. У Мошногірському Вознесенському монастирі була чудодійна ікона Богоматері, у 
Золотоніському Красногорському своя – Дубинська Ікона Богоматері. Оновлення ікон, хрестів траплялося і в 
інших монастирях, церквах, що породжувало багато нових легенд, переказів" [15, 57]. Крім того, автори від-
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значили ще й побутування в монастирях виготовлення ікон як виду ремесла з метою власного утримання, 
зокрема у Лебединській Миколаївській жіночій обителі. 

Серед останніх досліджень варто виділити дисертаційну роботу Н. Лавріненка, втілену у моно-
графію у 2009 р., де розглядалася соціально-економічна діяльність православних монастирів Черка-
щини з кінця ХVIII – до початку ХХ ст. [7]. 

З кінця 1980-х років розпочалися також дослідження печер монастирів на Черкащині. Відомо з істо-
ричних джерел про їх існування у багатьох обителей цього регіону, зокрема у Золотоніському, Ірдинському 
(Виноградському), Жаботинському та ін. Однак планомірні дослідження з наступними науковими публікація-
ми проводилися лише в окремих із них. Перша отримана інформація була відображена спочатку в матеріа-
лах звітів Черкаської Лісостепової археологічної експедиції (ЧЛАЕ) [4]. Пізніше ж результати друкувалися В. 
Ластовським, котрий разом з Л. Сиволап вивчав печерний комплекс Ірдинського Виноградського монастиря 
[9, 226-227; 14, 102-108], відомий завдяки першій публікації ще ХІХ ст. графа О. Бобринського. Одночасно Л. 
Сиволап, О. Марченко та О. Пашковський доклали зусиль до виявлення і всебічного вивчення печер Жабо-
тинського монастиря [22, 227-228; 23, 109-115]. У 2000 р. О. Марченко спробував узагальнити існуючу на той 
час інформацію про монастирські печери на Черкащині [24, 12-19]. 

Не можна оминути й питання про персоніфіковане чернецтво православних монастирів. Їх діяль-
ність також неодноразово висвітлювалася в сучасній історіографії. Досить неординарний погляд був ви-
словлений В. Ластовським на період чернецтва у біографії гетьмана Ю. Хмельницького [13, 64-75]. До речі, 
детальному аналізу в історичній науці ця частина його життя ще не піддавалася (в основному повторюва-
лися загальновідомі факти). В даній же публікації автор намагався з’ясувати реальність існуючих версій 
про місце постриження гетьмана, причину прийняття ним чернецького імені Гедеон, загадку його архиман-
дритства (без монастиря) та обставини його арешту і роль у цьому керівництва Успенського Ірдинського 
монастиря. Приділяв увагу В. Ластовський і біографіям інших представників чернецтва, висловлював деякі 
нові ідеї щодо їх життя і діяльності. Зокрема, у 2001 р. він висловив думку щодо можливого авторства єпи-
скопа Переяславського і Бориспільського Гервасія (Лінцевського) стосовно надгробної віршованої промови 
з приводу смерті мліївського титаря Данила Кушніра у 1766 р. [11, 118]. 

Слід відзначити ще й неодноразову спробу розглянути життя та діяльність святого Макарія То-
каревського, смерть якого пов’язана зі зруйнуванням турецько-татарським військом Успенського Ка-
нівського собору у 1678 р. Майже 250 років мощі цього святого зберігалися у Переяславі, а з 1942 р. 
знаходяться в Черкасах. Наприклад, у 2007 р. йому була присвячена публікація Ю. Авраменка [1, 122-
125]. До його образу зверталися також Т. Богуш та Н.Ткаченко у 2010 р., досліджуючи іконографічні 
зображення в зібранні Національного заповідника "Переяслав" [2, 26-31]. Автори констатували, що 
"зображення св. Макарія не належать до широко поширених у домашньому народному олтарі" і ви-
словили надію, що в майбутньому його ікони будуть досліджені ще більш детально. 

Отже, сучасна історіографія має значний доробок у сфері вивчення історії православних мона-
стирів та чернецтва Черкащини. Провідна роль у цьому процесі належить місцевим вченим та ентузіа-
стам. Проте на сьогодні ще існує комплексного дослідження в цьому напрямі, як, наприклад, щодо 
монастирів Волині чи Криму. 
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Ластовская О. Л. Современная историография вопросов исследования православных монасты-

рей и монашества Черкасского региона 
Анализируется развитие и состояние историографии вопросы исследования истории православных мо-

настырей и монашества в Черкасской обл. Исследуются основные тенденции и направления научных работ. Ак-
центируется внимание на наиболее актуальных проблемах, которые освещаются современной наукой. 

Ключевые слова: историография, монастыри, Черкасская обл., монашество, пещеры, Православная це-
рковь, историк, исследования. 

 
Lastovskа O. Modern historiography Orthodox monasteries and monks Cherkasy region 
We analyze the development and state of the historiography of the history of research on the issue of Orthodox 

monasteries and monks in Cherkasy. Study the trends and directions of scientific work. Attention is focused on the most 
pressing issues that are covered by modern science. 

Regional history is an integral part of the history of Ukraine. Business History of the Orthodox Church in Ukraine 
is as projected in local history, as in all-or Eastern European. However, coverage of these processes in the context of 
historiographic almost non-existent, especially with regard to the development of Ukrainian history in the late XX – early 
XXI century. In this sense, it is important to pay attention to regional historical science, in particular his views on 
Orthodox monasteries and monks of Cherkasy region. 

First of all, it should be noted the uniqueness of Cherkasy region. This peculiarity slightly affects the 
understanding of modern historiography on the situation in the region. The area was founded in 1954 (under the Decree 
of the Presidium of the Supreme Soviet of 7 January and 12 February) as a sign commemorating the 300th anniversary 
of the "reunification" of Ukraine with Russia. 

Modern scientific research into the history of monasteries Cherkasy region actually began in the late 1980's due 
to the enthusiasm of local ethnographer J. Marynovskoho. By this time, some publications have appeared in the XIX – 
early XX century. and single – in the Soviet period. Originally published his pamphlet on the history of the famous 
explosion Koliivschyny in 1768 Motronynskoho Trinity Monastery, an article about Nicholas Medvedivka monastery. He 
later became known for publishing a number of documents relating primarily economic and social ties monasteries of the 
local population. 

Influenced publications Yu Marynovskoho there work and other researchers, including V. Lastovskogo, L. Stepanov, 
A. Pashkovskyi. Between them there was cooperation in identifying materials and publications (her butt is pretty 
extensive publications on the process of elimination of monasteries in Cherkasy region in 1920, although the title listed 
only the name Yu Marynovskoho , and the names of other researchers noted in the notes). Later, each of the 
researchers concentrated their attention on a particular monastery. 

Was in the focus of local scientists and other monasteries. Thus, S. Kryvenko , an employee of the State 
Archives of Cherkasy region paid much attention to the history of the Church in Cherkassy region during the Soviet 
period , in particular the activities of monasteries in the 1940 's and 60 's. Many times historians have turned to history 
and famous Trahtemyrivskyh Kanev and monasteries, which are often associated with the history of the Ukrainian 
Cossacks, so it is even called "Cossack" (although it is rather a tribute to a certain vogue than actual status). Some 
attention paid to the monastery Onufrievsky Korsun director Korsun-Shevchenko State Historical and Cultural Reserve P. 
Stepenkina. 

It should be noted that after O. Kryzhanivskyi -known work on the socio -economic situation of religious 
structures on the Right Bank Ukraine (1991) study of participation monasteries in socio-political and socio-economic 
relations started or specified in relation to eighteenth – nineteenth century. 

The most thorough study of the history of the closure of monasteries in Cherkasy the publication Yu 
Marynovskoho back in 1993 on the basis of unpublished materials of the State Archives of Cherkasy region. 

Since the late 1980s began trying reassessment of information and finding explanations for facts that do not fit 
into the general scheme of Ukrainian-Polish interfaith relations. In 1990 the transitional phase transformation of scientific 
approaches have characterized the imitation of Soviet ideology. The well-known Ukrainian researcher OP Kryzhanovsky 
in 1991 emphasized the negative role of Polish historiography in matters of coverage of the history of the church on the 
Right Bank Ukraine, while idealizing the activities of Catholic-Uniate clergy. Historians have repeatedly is observed that 
the life of monasteries Polish factor could influence and very positive. Although this idea was not considered in detail, but 
it has the right to life, as evidence suggests just the revival of Orthodox monasteries in Right-Bank Ukraine (now under 
the authority of the Commonwealth ) after the conclusion of the contract Prut, especially in the 1730-40s. 

However, the emergence of new information and rethinking the past is very slow going in the scientific 
community, especially Ukrainian. At the same s modern historical thought until this question almost no discussion. 
Business monasteries Cherkasy region repeatedly linked and cultural processes in the region. The researchers pointed 
to the close relationship with the Orthodox monasteries population based on the worship of the miraculous icon. 

Історія  Ластовська О. Л. 
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Since the late 1980s began to research cave monasteries in Cherkasy. It is known from historical sources of 
their existence in many monasteries in the region, particularly in Zolotonosha, Irdynskomu (Winogradsky), Jabotinsky 
and others. 

You can not avoid the question of personalized monasticism Orthodox monasteries. Their work has also 
repeatedly highlighted in the modern historiography. It should be noted repeated attempts to examine the life and career 
of St. Macarius Tokarevskiy whose death is linked with the destruction of the Turkish- Tatar army Kanev Assumption 
Cathedral in 1678. 

Thus, modern historiography has significant achievements in the study of the history of Orthodox monasteries 
and monks of Cherkasy region. The leading role in this process by local scientists and enthusiasts. However, at present 
there is no comprehensive study in this area, such as on or Volyn monasteries of Crimea. 

Key words: historiography, monasteries, Cherkasy region, monks, the caves, the Orthodox church historian, 
research. 
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КОМПОЗИЦІЙНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЦЕНИ З СИНАМИ ХОРА  
ТА "ПОХОВАННЯМ ОСІРІСА" 17-Ї ГЛАВИ КНИГИ МЕРТВИХ У ПТОЛЕМЕЇВСЬКИЙ ПЕРІОД 

(частина друга) 
 
Статтю присвячено сцені з числа віньєток-ілюстрацій Книги мертвих в останній фазі її іс-

нування – Птолемеївській добі. Проводиться композиційно-типологічний аналіз сцени: визначають-
ся її риси, виділяються наявні варіації композиції та декоративних і стилістичних особливостей. 

Ключові слова: Книга мертвих, віньєтки, сини Хора, давньоєгипетська міфологія, Птолеме-
ївський період, джерела. 

 
Невідоме походження. Описані раніше папіруси не дали змоги виявити певні закономірності 

сцени за місцем виникнення, які допомогли б ідентифікувати належність папірусів невідомого похо-
дження. Відсутність чітких тенденцій зображення сцени в папірусах, що походять з конкретних регіо-
нів, не виправдовує подальший опис кожного окремого папірусу невідомого походження. І хоча 
існують деякі гіпотези стосовно приналежності частини з цих папірусів до тих чи інших шкіл ([5, 51–
53]), у випадку із досліджуваною сценою ідентифікацію провести неможливо. Для зручності папіруси 
невідомого походження пропонуємо описувати по групам, згідно з їх композицією. 

З 16 папірусів невідомого походження 7 папірусів оформлені лінійною композицією. На всіх цих 
папірусах синів Хора зображено у вигляді каноп: у папірусі 66 – це видовжені канопи у формі посудин 
хесет, у папірусі 68 – вони частково нагадують форму цих посудин; у папірусі 56 канопи мають незви-
чну форму трикутників (загострюються донизу); у папірусі 55 канопи показані незвично великими; в 
папірусах 54, 61 та 65 канопи показані у звичайній формі. Намиста богів здебільшого демонструються 
у вигляді серії горизонтальних смуг (54, 61, 65; із додаванням рисок у 55), також позначаються однією 
смугою (68), кольором (у Амсеті в папірусі 66) або взагалі є відсутніми (56; 66 у трьох богів). Перуки 
учасників частіше показуються незафарбованими (56, 68; 65 у всіх, крім Хапі); в папірусі 54 їх показано 
чорними; в 55 вони заштриховані вертикальними смугами; в 66 зафарбовані доволі темним кольором; 
в папірусі 65 перука Хапі заштрихована горизонтальними смугами; в папірусі 61, де можна ідентифіку-
вати лише Хапі, його перуку заштриховано як вертикальними, так і горизонтальними смугами. Тулуби 
богів незафарбовані (56, 65, 68; 61, судячи з зображення Хапі), зафарбовані білим кольором (66), або 
представлені відмінними кольорами та відтінками для різних богів: в папірусі 54 тулуб Кебехсенуфа 
темний, тулуби Амсеті та Хапі світлі, а тулуб Дуамутефа – темніше за тулуби Амсеті та Хапі, але світ-
ліше тулуба Кебехсенуфа; в папірусі 55 тулуби Дуамутефа та Хапі – червоні, а Кебехсенуфа – роже-
вий (зображення Амсеті на цьому папірусі не збереглося). Шкіра Дуамутефа частіше незафарбована 
(55, 56, 65, 68), іноді – чорна (54, 66). Амсеті зображено із бородою у папірусах 56 та 65, і без бороди у 
папірусах 54 та 66 (в інших папірусах цю деталь встановити неможливо). У папірусі 65 у Хапі наявне 
заокруглення на перуці, що виступає на обличчя; в папірусах 55, 56 та 61 на перуці зображено коло (у 
55 – із вертикальною рискою всередині). Померлого завжди (у папірусі 61 зображення не вціліло) по-
казано без бороди. Голову померлого найчастіше спрямовано в бік Дуамутефа (54, 56, 65, 66, 68) та 
Амсеті (54, 56, 66, 68). Диспозиції богів зустрічаються різні, але найчастіше Дуамутеф знаходиться по 
один бік із Амсеті (54, 55, 56, 65, 66, 68), і з протилежного від Кебехсенуфа (54, 56, 65, 66, 68). У папі-
русах 54, 55, 65, 68 "поховання Осіріса" має видовжену по вертикалі форму, у 56 – квадратну, у 66 – 
лише дещо витягнене по вертикалі. В папірусах 54, 55, 56 його зображено на підставці, а в 68 – на са-
нях. Найчастіше "поховання" декоровано вертикальними смугами та концентричними лініями (54, 56, 
65, 68); в папірусі 66 – тільки концентричними лініями; в папірусі 55 його оформлено вертикальними та 
горизонтальними смугами, а його підставка та пагорб зафарбовані червоним кольором. 
                                                 
© Масалова К. Ю., 2013  
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6 папірусів мають квадратну композицію, де боги показані у вигляді звичайних канопів. Намис-

та богів зображені горизонтальними смугами (60; 67, судячи із зображень Дуамутефа та Кебехсену-
фа), зафарбованими світлим кольором (59) або взагалі відсутні (57 і, можливо, 69). Перуки усіх богів 
подано чорними в папірусі 63 і світлими у папірусі 59; на папірусі 57 лише у Хапі можливо встановити 
наявність вертикальної та горизонтальної штриховки, а на папірусі 67 у Кебехсенуфа (штриховка схо-
жа на горизонтальну). Лише на папірусах 59 та 60 перуку померлого можна ідентифікувати як незафа-
рбовану (60 є також єдиним папірусом, де можна точно встановити наявність бороди – вона тут 
відсутня). Лише на папірусі 59 тулуби богів зафарбовані: темним кольором у Амсеті та Хапі, і більш 
світлим – у Дуамутефа та Кебехсенуфа. На папірусі 69 у Кебехсенуфа намальовано хрестик на тулубі. 
На папірусах 57, 60 та 69 Амсеті зображений із бородою (в інших папірусах це не можливо точно 
встановити). На папірусі 59 Хапі зображений із заокругленням на перуці, на папірусі 57 – із колом. Ду-
амутеф має чорну шкіру на папірусах 60, 63 та 69, незафарбовану на папірусі 67, і чорні вуха та ніс на 
папірусі 57. Диспозиція богів завжди (крім папірусів 59 та 67, де висновок можна зробити лише частко-
во через відсутність двох богів на зображенні або неможливості їх ідентифікувати) має звичну схему: 
Дуамутефа розташовано по один бік із Амсеті (57, 60, 63, 69) і на протилежному боці від Кебехсенуфа 
(57, 60, 63, 67, 69; у папірусі 59 гіпотетично). Спрямованість голови померлого на папірусах 59, 60 та 
69 не виявляє жодних тенденцій. "Поховання Осіріса" на всіх папірусах має вертикальну форму (у 59 
та 63 – сильно витягнуту по вертикалі); в папірусах 60 та 63 його зображено на підставці. Декор "похо-
вання" майже завжди полягає у штриховці вертикальними лініями (60, 63, 67, 69 і, можливо, 59), іноді 
із додаванням концентричних ліній на пагорбі (60, 63 і, можливо, 59); на папірусі 57 "поховання" зо-
бражено незафарбованим, його "ріжки", при цьому, незвично високі. 

Є також 3 папіруси, композиція яких некласична. До них належить папірус 62, на якому ліворуч 
від "поховання" зображено лише одного Дуамутефа [7, 647], при цьому Дуамутеф має людське тіло. 
Його шкіра чорна, а на стегнах одягнена пов’язка червоного кольору. Перука цього бога світла і за-
штрихована вертикальними смугами. Голову померлого спрямовано в протилежний від Дуамутефа 
бік, на ній чорна перука та бороду. "Поховання" має дещо видовжену по вертикалі форму і розміщено 
на санях; воно декоровано вертикальними та горизонтальними лініями. 

Папірус 58 віднесений до некласичних через те, що на ньому можна ідентифікувати лише 
трьох богів (можливо було зображено і четвертого, проте на разі частина папірусу відсутня), що стоять 
вряд ліворуч від "поховання". При цьому двоє із них мають голову тварини із сімейства собачих (через 
неможливість більш точної ідентифікації, умовно назвемо обох Дуамутефом). Вони розташовані у та-
кій послідовності: Дуамутеф, Кебехсенуф, Дуамутеф. Канопи цих богів показані достатньо великими і 
нагадують форму посудин хесет. Їх намиста показані серією горизонтальних смуг; перуки, як і перука 
померлого, незафарбовані. Шкіра Дуамутефа не зафарбована. Померлого показано без бороди; його 
голову обернено в бік богів. "Поховання" має квадратну форму і розташовано на підставці. Пагорб за-
штриховано концентричними лініями, а основну частину декоровано незвичним чином: по діагоналі 
проходить лінія (зліва знизу – направо вгору), що розділяє її на два трикутники, один з яких (правий) 
заштриховано вертикальними смугами. 

Папірус 64 відрізняється від усіх інших не лише своєю композицією, але і стилем зображення: усі 
фігури на ньому мають надзвичайно карикатурні обличчя. Крім того, судячи із збереженого фрагменту, 
сини Хора на ньому відсутні (принаймні, з лівого боку так точно). "Поховання Осіріса" тут надзвичайно ви-
соке і не має пагорбу; його зображено на асиметричній підставці, що нагадує сані. Воно має багато деко-
ративних рисок; всередині намальовані великі двері із порталом, сам прохід зафарбовано чорним 
кольором. Померлий має чорну шкіру і світлу перуку, заштриховану вертикальними смугами. Також на го-
лові померлого присутня борода та корона з 2 пір’їнами страуса, що згори утворюють завитки. 

Бинти мумій. На кшталт взірцевого дослідження [1, 25–26] Л. Е. Діас-Іглесіас Льянос [5], опис 
сцени на бинтах мумій буде подано без розподілу, згідно із їх походженням (відповідно до походжен-
ня, бинти мумій подані у таблиці). Також такий підхід пояснюється невеликою кількістю джерел, похо-
дження більшості з яких не виявлено. Замість того, для зручності їх буде розбито відповідно до 
композицій. 

Папірус 54 (pChicago OIM 9787 (“pRyerson”))  
[2, іл. XIV] 
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Із загальної кількості в 21 бинт, на 10-ти сцену представлено в квадратній композицій (Мемфіс: 
72, 75; Гераклеополь: 76; невідоме походження: 78, 80, 81, 82, 83, 87, 88). У цьому типі джерел синів 
Хора завжди зображено у вигляді канопів (в бинтах 75, 82, 83 ці канопи частково нагадують форму 
посудин хесет). Тулуби богів завжди показані незафарбованими. На кожному з бинтів усі боги мають 
однакові намиста, найчастіше представленими серією горизонтальних смуг (75, 81, 82, 83; 80 – із до-
даванням рисок знизу); на бинтах 72 та 76 намиста позначені лише лінією його закінчення; на бинтах 
78 та 88 намиста у богів відсутні. Перуки також часто зображено однаковими у всіх учасників сцени: 
оздобленими вертикальними лініями (72, 75, 80) або незафарбованими (76, 88; 78 – у всіх, окрім по-
мерлого, котрий відсутній у цій сцені). На бинті 82 перуки Дуамутефа, Амсеті та Кебехсенуфа заштри-
ховані вертикальними лініями, Хапі – горизонтальними, а померлого – діагональними; на бинті 83 
перуки Дуамутефа, Амсеті та померлого заштриховані вертикальними лініями, у Хапі – горизонталь-
ними, Кебехсенуфа – діагональними; на бинті 81 можливо встановити лише діагональну штриховку 
перук Амсеті та померлого і вертикальну штриховку перуки Кебехсенуфа. Шкіра Дуамутефа завжди 
показана незафарбованою. Іноді на перуці Хапі мають місце заокруглення, що виступають на обличчя 
(80, 82, 88), а на бинті 72 на його перуці зображено коло. Амсеті іноді зображено з бородою (72, 75, 76, 
82, 83), інколи – без (78, 80, 81, 88); в цей час померлий майже завжди показується без бороди (крім 
72). Зображення померлого відсутнє на бинті 78, а на бинті 87 відсутня частина папірусу, де його мало 
бути зображено (як і переважна більшість сцени). В інших бинтах голову померлого обернено ліворуч, 
де завжди знаходиться Дуамутеф, тоді як інші боги на своїх позиціях чергуються. Щодо власне диспо-
зиції богів у бинтах, існує три схеми розташування, що повторюються однаково часто: 1. Дуамутеф 
знаходиться знизу ліворуч, Амсеті – згори ліворуч, Кебехсенуф – знизу праворуч, Хапі – згори право-
руч (72, 76, 88); 2. Дуамутеф – згори ліворуч, Кебехсенуф – знизу ліворуч, Амсеті – згори праворуч, 
Хапі – знизу праворуч (78, 80, 82); 3. Дуамутеф – згори ліворуч, Хапі – знизу ліворуч, Амсеті – згори 
праворуч, Кебехсенуф – знизу праворуч (75, 81, 83). "Поховання" частіше показано витягнутим по вер-
тикалі (75, 78, 81; сильно витягнутим – 80, 83; дещо витягнутим – 72), рідше – квадратним (76, 82, 88); 
іноді його показано на підставці (72, 78, 83; на підставці асиметричної форми – 75, 82). Найчастіше 
"поховання" декоровано вертикальними лініями (72, 76, 78, 80, 81, 82), іноді – із додатковими горизон-
тальними (75, 83), і лише в одному випадку його показано недекорованим в основній частині (88); па-
горб зазвичай розфарбовано концентричними лініями (72, 75, 80, 82, 83, 88). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 бинтів мають лінійну композицію (Фіви: 70; Мемфіс: 71, 73, 74; Гуроб: 77; невідоме похо-

дження: 79, 85, 86, 90). Сини Хора на цих бинтах також представлені у вигляді каноп (звичайних – 70, 
71, 79, 85; незвично великих – 73, 90; каноп, які дещо нагадують форму посудин хесет – 74, 77, 86). 
Намиста богів, скоріш за все, завжди показані однаковими: оформленими горизонтальними смугами 
(73, 77, 86, 90; 71 – судячи із зображень Хапі та Кебехсенуфа), із додаванням рисок до горизонталь-
них смуг (77; 70 – судячи із зображень Дуамутефа та Амсеті; 79 – судячи із зображення Дуамутефа), 
або просто розфарбованими червоним кольором із додаванням рисок (85). Тулуби богів майже зав-
жди не розфарбовані, окрім бинту 85, де їх показано зеленими, із нанесеними хрестиками (але цей 
бинт можна вважати фальшивим [6]). На цьому ж бинті, на відміну від усіх інших, перуки богів показані 
кольоровими: чорними у Дуамутефа та Амсеті, синіми у Хапі та Кебехсенуфа та світло-зеленою у по-
мерлого. На усіх інших бинтах, де це можливо встановити, перука Дуамутефа заштрихована вертика-
льними смугами (70, 73, 77, 79, 90), так само як і у Амсеті (70, 73, 74, 77, 79, 90); перука Кебехсенуфа 
показується заштрихованою вертикальними смугами (77, 90) не завжди, вона також буває заштрихо-
ваною діагональними смугами (73), або незаштрихованою взагалі (71); у Хапі перука буває штрихова-
ною вертикальними смугами із додаванням горизонтальних (73, 77), діагональними (90), або 
незаштрихованою взагалі (71). На перуці Хапі зустрічаються заокруглення (77, 86) або коло (73). Пе-
рука померлого заштрихована вертикальними смугами у бинтах 73, 77, 90, і незаштрихована – у бинті 
74. На всіх бинтах, де це можливо встановити, шкіра Дуамутефа незафарбована (крім 85, справжність 
якого сумнівна; на цьому ж бинті шкіра Амсеті показана синьою, Хапі – світло-коричневою, Кебехсе-

Бинт 75 (mWien ÄS 3848)  
[9, іл. 252] 

Бинт 87 (mStandortunbekannt [9])  
[3, іл. 31] 
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нуфа – коричневою, а померлого – червоною). Амсеті частіше показується з бородою (крім 74, 85), а 
померлий, здається, завжди без. Напрямок обернення голови померлого буває різним, але частіше 
голову спрямовано в бік Дуамутефа із Амсеті (74, 77, 85, 86), аніж у бік Хапі з Кебехсенуфом (73, 90). 
Найбільш розповсюджена диспозиція богів представлена таким чином (зліва-направо): Дуамутеф, 
Амсеті, Хапі, Кебехсенуф (73, 86, 90; можливо до цієї ж схеми належать і бинти 70 та 71); інший варі-
ант – це її дзеркальне відображення справа-наліво (77, 85); лише в одному випадку порядок розташу-
вання богів відмінний: Амсеті, Дуамутеф, Хапі, Кебехсенуф (74; можливо також і 79). "Поховання" 
зображується або вертикальним (74, 85, 86 і, напевно, 79), або квадратним (73, 77, 90); іноді його роз-
міщено на підставці (70, 73, 77, 90) або ж санях, що поставлені на ніжки (у сумнівному 85); на бинті 77 
"поховання" не має звичного пагорбу. Оздоблення "поховання" у всіх випадках, де це можливо вста-
новити, має вертикальні смуги на основній частині (73, 74, 77, 79, 85, 86, 90) і, часто, концентричні лінії 
на пагорбі (73, 74, 85, 90). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Композиція 2-х бинтів невідомого походження некласична (84, 89). На бинті 84 зображено ли-

ше Кебехсенуфа та Хапі, що дивляться один на одного. Вони показані у вигляді каноп. Визначити як 
заштриховано їх перуки неможливо через потертість зображення. Їх намиста показані серією горизон-
тальних смуг під якими намальовано риски. На бинті 89 присутні лише три боги (можливо їх було чо-
тири, але на разі частина сцени відсутня). Праворуч розміщено Амсеті, за ним – бог, чиє обличчя не 
збереглося, далі – Кебехсенуф. Боги показані у вигляді каноп; а їх намиста позначені лише однією лі-
нією. Перуку Кебехсенуфа і бога, що знаходиться поруч із ним, заштриховано вертикальними смуга-
ми, Амсеті – незаштриховано. Амсеті зображено з бородою. Цей бинт поєднується із бинтом 88 і 
складає єдине джерело, що в свою чергу провокує роздуми про неможливість повторення в одному 
джерелі однієї й тієї ж сцени. Бинт 88, за даними сайту BonnTotenbuchprojekt [4], не містить віньєток 
17-ї глави (хоча їх наявність у бинті – безперечна), тоді як бинт 89 – містить (при тому, що інші сцени 
на ньому не ідентифікуються із 17-ю главою). Зважаючи на цей факт, а також на унікальність сцени з 
синами Хора на бинті 89, можна припустити, що на сайті було зроблено помилку і бинт 89 не містить 
віньєток 17-ї глави. За таким умов цей бинт не варто враховувати в аналізі. 

Важливим етапом для визначення висновків дослідження та для подальшої інтерпретації 
отриманих даних (у наступній статті) є складення загальної статистики по всім джерелам. Але оскільки 
всі можливі варіації композиції сцени та її стилістичних особливостей і так вказані у додатках (Додаток 
1, Таблиця 1), значущим видається наведення цифр лише по статистично значущих варіаціях, а також 
по тих, що видаються цікавими для подальшої інтерпретації. 

З усіх 90 джерел лінійна композиція зустрічається у 32, квадратна – у 49, некласична – у 9. 
Щодо образу в якому представлено богів: 3 їх зображено муміями, що сидять, 85 разів їх показано ка-
нопами (при цьому: 4 рази – канопи, що нагадують форму посудин хесет; 3 рази – незвично високі 
канопи, що нагадують форму посудин хесет; 13 разів – канопи лише частково нагадують форму посу-
дин хесет; 4 рази – канопи незвично витягнуті і частково нагадують форму посудин хесет; 1 раз – 
частково схожі на форму посудин хесет канопи стоять на підставці), 1 раз показано лише Дуамутефа, 
який має людське тіло і 1 раз усі боги відсутні у сцені. Статистика диспозиції богів по 77 джерелах (без 
некласичних та таких, де неможливо визначити або принаймні припустити диспозицію богів) така: 47 
випадків – Дуамутеф знаходиться по один бік із Амсеті, навпроти нього – Кебехсенуф; у 7 випадках – 
припускається попередня схема; 10 випадків – Дуамутеф знаходиться по один бік із Кебехсенуфом, 
навпроти – Амсеті. Статистика напрямку погляду померлого по відношенню до богів по 64-м джере-
лам (без некласичних композицій та таких, де неможливо встановити): 47 випадків – в бік Дуамутефа, 
39 випадків – у бік Амсеті, 18 випадків – у бік Хапі, 21 випадок – у бік Кебехсенуфа. До деталей зобра-
ження богів відносяться їх намиста, які у 83 джерелах можливо проаналізувати. У 64 джерелах намис-
та богів є однаковими: 35 випадків – позначені серією горизонтальних смуг, 10 випадків – серією 
горизонтальних смуг, під якою зображено рисочки. У 9 випадках намиста можуть бути однаковими 
(хоча і не у всіх богів можливо було визначити), з них: 6 випадків – позначені серією горизонтальних 
смуг, 3 випадки – серією горизонтальних смуг та рисок. В 11 випадках намиста у богів є різними; особ-
ливих тенденцій тут не помітно, тому вкажемо лише на нетиповий випадок: 2 намисто показано серією 
горизонтальних смуг, під якою знаходяться чітко промальовані бусини (у Кебехсенуфа; у Хапі та Кебе-

Бинт 74 (mSaqqara R. 421) [8, іл. 18] 
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хсенуфа). Перуки богів можливо визначити у 80 випадках. У 28 джерелах перуки показані однаковими: 
7 – порожні, незамальовані, 7 – промальовані вертикальними смугами, 4 – чорні, 1 – жовто-коричнева, 
1 – синя, 1 – блакитна, 1 – блакитно-зелена. В 12 джерелах перуки можуть бути однаковими (хоча не 
всі можливо встановити): 5 – промальовані вертикальними смугами, 4 – порожні, 2 – чорні, 1 – блакит-
ні. У 40 джерелах перуки богів показані різними. Так, перука у Дуамутефа (з 30-ти випадків, де це мо-
жливо встановити): 24 випадки – промальована вертикальними смугами, 2 – чорна, 1 – промальована 
діагональними смугами, 1 – біла, 1 – порожня. Перука у Амсеті (з 32 випадків, де це можливо встано-
вити): 23 – промальована вертикальними смугами, 4 – чорна, 2 – порожня, 2 – промальована горизон-
тальними смугами, 1 – промальована діагональними смугами. У Кебехсенуфа (з 34 випадків, де це 
можливо встановити): 24 - промальована вертикальними смугами, 3 – чорна, 3 – порожня, 2 – прома-
льована діагональними смугами, 1 – промальована горизонтальними смугами, 1 – синя. Перука у Хапі 
(з 34 випадків, коли це можливо встановити): 14 – промальована горизонтальними смугами, 1 – про-
мальована вертикальним смугами, 11 – промальована частково – вертикальними, частково – горизон-
тальними смугами, 3 – порожня, 2 – чорна, 1 – жовта, 1 – промальована діагональними смугами, 1 – 
синя. При цьому у 19 випадках (з 40) перука Хапі відмінна, в той час як перуки інших богів – однакові 
(ще у 8 випадках така ж ситуація припускається). 

Тулуби богів зазвичай показані незамальованими (крім намиста), крім 26 джерел. З них особ-
ливо цікавими видаються наступні випадки: 3 – промальовані білим кольором (2 – у Амсеті, 1 – Хапі, 
3 – Кебехсенуф), 1 – зеленим (а також: 2 – у Дуамутефа, 1 – у Амсеті, 1 – Хапі), 1 – червоним (а також: 
1 – Дуамутеф, 2 – у Амсеті, 3 – Хапі, 2 – Кебехсенуф), 1 – жовтим (у Дуамутефа), 1 – рожевим (у Ке-
бехсенуфа), 1 – коричневим (у Кебехсенуфа), 5 – на канопах намальовано хрестик (а також: 1 – Дуа-
мутеф, 2 – Хапі, 2 – Кебехсенуф). Декілька разів на канопах намальовано щось схоже на ієрогліфи 
або імітацію ієрогліфів (1 – у Дуамутефа, 1 – у Амсеті, 2 – у Кебехсенуфа). В 1 випадку шкіра Дуаму-
тефа показана чорним кольором (коли його зображено із людським тілом). Також, в 1-му випадку Дуа-
мутефа показано із людською головою. 

Також видаються цікавими деякі особливості зображення окремих богів. Так, з 78 випадків, ко-
ли перуку Хапі можливо було роздивитись, у 15 випадках на ній можна було роздивитись намальоване 
коло, у 13 випадках – коло із рискою всередині, а у 13 випадках перука мала заокруглення, що висту-
пає на щоку. Особливий інтерес викликає і колір шкіри обличчя Дуамутефа: з 77-ми джерел, де це то-
чно можливо було встановити, у 33 випадках шкіра була чорною, у 41– незафарбованою, в 1 – 
зафарбовано світлим кольором, в 1 – сірою, в 1 випадку – шкіра була незафарбованою, а вуха і ніс – 
чорними. 

Померлий є присутнім у сцені дуже часто (його відсутність точно встановлена лише у 8 випад-
ках). З 61 випадку, де це можливо встановити, його перука у 21 – заштрихована вертикальними сму-
гами, у 13 – незамальована, у 8 – зафарбована чорним кольором і у 5 – заштрихована діагональними 
лініями. Його шкіра майже завжди залишається незамальованою (крім 9 випадків), і, крім 1 випадку 
(наявність корони з 2-ма пір’їнами страусу), він не має жодних додаткових особливостей. Лише іноді 
(9 випадків з 64, де це можливо точно встановити) його зображено із бородою. При цьому у Амсеті 
борода виявлена у 39 випадках (з 68). Якщо порівнювати цих двох персонажів, то з 55 випадків, де 
обидва є присутніми і точно можливо встановити наявність чи відсутність бороди, у 25 випадках – Ам-
сеті зображений із бородою, в той час як померлий – без неї; у 5 випадках – борода є наявною у обох; 
і лише у 2 випадках померлого зображено із бородою, в той час як Амсеті – без неї. 

Поховання майже завжди зображується у сцені (крім 2 випадків) і у 61 випадку має видовжену 
по вертикалі форму (у 30 з них – дуже тонку і високу). Його, зазвичай, декоровано вертикальними сму-
гами (53 випадки з 83, де це можливо встановити), але в деяких випадках зустрічаються такі нетипові 
особливості: в 1 – посередині поховання намальовано двері, в 1 – посередині поховання намальовано 
2 двері, в 1 – посередині поховання намальовано Анубіса в образі лежачого шакала. Пагорб "похо-
вання" у 45 випадках розмальований концентричними смугами, що повторюють його форму.  

Отримавши загальну картину варіацій сцени, типовим також видається підрахунок розташу-
вання богів у верхній або нижній частині квадратних композицій (раніше цей підрахунок був упущеним, 
адже потребував більшого масиву джерел для визначення закономірностей). Так, Дуамутеф 20 разів 
знаходиться у верхній частині та 27 разів у нижній, Амсеті – 38 разів у верхній та 9 у нижній, Хапі – 28 
разів у верхній і 19 у нижній, Кебехсенуф – 8 у верхній і 39 у нижній.  

Аналіз усіх можливих варіацій композиції сцени та її декоративних і стилістичних особливостей 
відкрив багато цікавих деталей щодо іконографії сцени. Було з’ясовано, що розподіл Книг мертвих 
Птолеміївського часу на Фіванську, Мемфіську та Ахмімську школи (за стилістичними особливостями) 
не проявляється у досліджуваній сцені – окрім деяких закономірностей у Мемфіських папірусах, інші 
школи представляють велике розмаїття у композиції та декоративних елементах (які, в той же час, 
повторюються від школи до школи). Основні ж композиційні особливості сцени виявились достатньо 
сталими у всіх джерелах. Так, не зважаючи на незначну кількість винятків, сцена має ряд постійних 
елементів, зображених на ній: чотирьох синів Хора, "поховання Осіріса" та зображену на ньому голову 
померлого. Позиції цих елементів також закріплені (лише із двома варіаціями композиції розташуван-
ня синів Хора та декількома виключеннями). Також можна визначити найбільш сталі риси сцени. До 
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таких можна віднести зображення богів в образі канопів та витягнуту по вертикалі форму "поховання". 
Також можна стверджувати, що існують певні закономірності у розташуванні богів по відношенню один 
до одного: найчастіше по один бік від "поховання" розташовуються Дуамутеф із Амсеті, в той час як 
Кебехсенуф із Хапі – по іншу; при цьому навпроти Дуамутефа зображується Кебехсенуф, навпроти 
Амсеті – Хапі (в лінійних композиціях ця тенденція відображається у розташуванні богів по крайніх або 
середніх позиціях). Було виділено тенденцію у декоруванні "поховання" вертикальними лініями, а його 
пагорб – концентричними лініями. Інші деталі стосуються лише особливостей зображення кожного 
окремого елементу і не мають такої переважної поширеності, щоб називати їх типовими. 

 
Додаток 1 

Ключ до "Таблиці 1" 
 

№ – порядковий номер папірусу, згідно із таблицею (у тексті папіруси називаються відповідно 
до цього номеру). 

Дж. (Джерело) – назва папірусу/бинту, відповідно до даних архіву BonnTotenbuchprojekt(що та-
кож відображає поточне місце зберігання).  

КС (Композиція Сцени) – розташування синів Хора по відношенню один до одного і до скринь-
ки. Має наступні варіації: 

 
К – квадратна композиція. Сини Хора утворюють квадрат, тобто двоє розташовані над іншими двома 
Л – лінійна композиція. Сини Хора розташовані в лінію, тобто стоять один за одним 
Н – некласична композиція. Через відсутність певних елементів у сцені, її композицію неможливо від-
нести до однієї з попередніх груп. 

К/М (Канопи/Мумії) – вказується в якому образі представлено синів Хора: 

К – канопи; 
М – мумії, що сидять; 
Кп – канопи, під якими намальовано окрему лінію-підставку (лише у квадратних композиціях; стосуєть-
ся лише двох канопів, розташованих у верхній частині зображення, так як під нижніми в будь-якому 
випадку намальовано "підлогу") 
вК – незвично великі канопи; 
КХ – канопи, що нагадують форму сосудів хесет; 
вКХ – видовжені канопи, що нагадують форму сосудів хесет; 
Кх – канопи, що лише частково нагадують форму сосудів хесет (в деяких випадках лише одна або 
декілька каноп наближуються до цієї форми); 
Кпх – канопи, під якими намальовано окрему лінію-підставку (див. КП), які частково нагадують форму 
сосудів хесет; 
вКх – видовжені канопи, що лише частково нагадують форму сосудів хесет; 
КТ – канопи мають незвичну форму трикутників з гострим кутом донизу;  
Д – зображено лише Дуамутефа з людським тілом; 
× – сини Хора відсутні у сцені. 

 
СР (Спільні Риси) – вказуються деталі, що є спільними для чотирьох синів Хора; якщо ці деталі 

різняться, то наступна інформація переноситься в окремі колонки по кожному з синів Хора, а в колонці 
вказується позначка "≠". 

Д (Дуамутеф), А (Амсеті), Х (Хапі), К (Кебехсенуф), П (Померлий)– у всіх п’яти колонках вказу-
ються індивідуальні риси зображення кожного героя сцени.  

 
Для колонок Д, А, Х, К першою вказується диспозиція: 
 

←← – крайнє ліве положення (у лінійних композиціях); 
← – зліва, одразу біля "поховання Осіріса" (у лінійних композиціях); 
→ – справа, одразу біля "поховання Осіріса" (у лінійних композиціях); 
→→ – крайнє праве положення (у лінійних композиціях); 
←←← – крайнє ліве положення (у некласичній композиції, де синів Хора зображено втрьох по одну 
сторону від "поховання Осіріса");  

 – ліве верхнє положення (у квадратних композиціях); 
 – ліве нижнє положення (у квадратних композиціях); 
 – праве верхнє положення (у квадратних композиціях); 
 – праве нижнє положення (у квадратних композиціях). 
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Для колонки П першим вказується напрямок руху померлого: 

► – померлий дивиться вправо; 
◄ – померлий дивиться вліво. 

Далі вказується опис наступних категорій (для колонок СР, Д, А, Х, К, П): 

П: – перука; вказується як її розмальовано; 
Т: – тулуб (для А, Х, Д та К); вказується як його розмальовано; 
Н: – намисто; вказується його наявність і яким чином його намальовано; 
Ш: – шкіра обличчя; вказується її колір (для А, Х, К та П вказується лише для поліхромних зображень). 

 
Для характеристики описуваних категорій використовуються позначки: 
Для опису штриховки перуки: 
 

Г – заштриховано горизонтальними лініями; 
В – заштриховано вертикальними лініями; 
ВГ – частково заштриховано вертикальними лініями, частково – горизонтальними; 
Д – заштриховано діагональними лініями; 
П – пусте, незамальоване. 

Для опису декору на тулубі: 

Х – на тулубі намальовано хрест у вигляді літери "X" 
ПЛ – на тулубі намальовано 2 паралельні вертикальні лінії 
ЛР – на тулубі намальовано 2 діагональні лінії, що розходяться в однієї точки зверху 
Кр – на тулубі намальовано крапки у вертикальну колонку 
І – на тулубі намальовано риски, що скоріше нагадують напис (ієрогліфи), аніж прості геометричні фі-
гури; можливо – імітація ієрогліфів. 

Для опису намиста: 

Г – намиста показані за допомогою горизонтальних ліній; 
1 – намиста показуються лише 1-ю горизонтальною смугою, що вказує кінець; 
2 – намиста показуються лише 2-ма горизонтальними смугами, що вказують кінець; 
ГЗ – намиста показуються серією горизонтальних смуг, що вказують кінець; 
ГЗр – намиста показуються серією горизонтальних смуг, що вказують кінець; над смугами зображено 
одну коротку вертикальну риску;  
ГР – намиста показані за допомогою горизонтальних ліній та вертикальних рисок/крапок внизу; 
+Р – вертикальні риски/крапки, показані знизу намиста, поєднуються з одним з попередніх варіантів 
зображення намиста;  
ГБ – намиста показані за допомогою горизонтальних лінії та бусин, намальованих знизу намиста. 

Для колонки Х окремо використовуються позначки: 

К – на перуці намальовано коло; 
КР – на перуці намальовано коло с рискою/крапкою всередині; 
З – перука має заокруглення, що виступає на лице.  

Для колонок А та П окремо використовуються позначки: 

Б+ – коли у Амсеті чи померлого присутня борода; 
Б- – коли у Амсеті чи померлого борода відсутня; 
Б? – наявність бороди встановити неможливо; 
ЧП – чорна пляма на щоці. 

Інші спеціальні позначки: 

ЛГ – людська голова (використовується лише для Д) 
ПС – Дуамутеф одягнений у червону пов’язку на стегнах 
2СТ – на голові померлого зображено корону з 2-ма пір’їнами страуса, що утворюють завитки згори 
ЧорВН – шкіра обличчя не зафарбована вуха і ніс зафарбовані чорним кольором (для Д). 
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ПО:Форма("Поховання Осіріса": Форма) – в цей період "поховання Осіріса" завжди зображено 
у формі пер-ну, але існують деякі варіації: 

К – пер-ну тяжіє до квадратної форми; 
В – пер-ну розтягнена по вертикалі; 
В2х – пер-ну сильно розтягнена по вертикалі і дорівнює/перевищує зріст найвищих у главі фігур;  
В/К – пер-ну не можна однозначно назвати, ані квадратною, ані вертикальною; 

Через + додаються додаткові деталі: 

П – підставка; 
Пн – підставка на ніжках; 
С – сані; 
Сн – сані на ніжках; 
п – невиражена підставка; 
с – підставка дещо тяжіє до форми санів (тобто одна з її сторін є більш видовженою або припіднятою 
– хоча це може бути і випадковим); 
сн – невиражені сані на ніжках; 
× – без пагорбу; 
* – нестандартна форма пагорбу. 

 

ПО:Дек. ("Поховання Осіріса": Декор) – вказується, яким чином оформлено "поховання Осірі-
са", його декоративні особливості:  

В – основну частину заштриховано вертикальними лініями; 
ВГ – основну частину заштриховано вертикальними лініями, частково – горизонтальними; 
П – основна частина пуста, незамальована; 
Д – на основній частині намальовано двері; 
2Д – на основній частині намальовано дві двері; 
БД – основна частина має багато декоративних рисок та ліній; 
Трап – пер-ну має незвичну, трапецієвидну форму;  
А – на пер-ну намальовано Анубіса; 
2Т – основна частина розбита діагональною лінією і утворює два трикутники; один з трикутників за-
штриховано вертикальними лініями; 
Час: – вказується, що лише певна частина пер-ну замальована; 
Паг: – вказується, що опис стосується лише пагорбу;  
Кл – пагорб заштриховано концентричними лініями; 
Нам – на пагорбі намальовано намисто померлого (тобто концентричні кола не повторюють форму 
самого пагорбу, а розвернені на 180 градусів); 
ВГД – пагорб заштриховано вертикальними, горизонтальними та діагональними смугами; 
ЧасЧор – пагорб частково замальовано чорним кольором; 
ВР – характерні для форми пер-ну "ріжки" по боках від пагорбу, мають незвично видовжену форму. 

Існує низка позначок, що можуть використовуватись для будь-яких колонок: 

? – коли знак питання стоїть безпосередньо після іншої характеристики – існують сумніви стосовно 
твердження через пошкодження сцени, відсутність частини зображення або, в окремих випадках, че-
рез низьку якість фотографії, на якій джерело відображено; 
– – не може бути визначеним через пошкодження або відсутність фрагменту; 
× –елемент є відсутнім у сцені. 

 

Кольори, що можуть описувати різні елементи: 

С – синій;  Ж – жовтий; ЖКор – жовто-коричневий; 
Зел – зелений; СвЗел – світло-зелений; Чор – чорний; 
Чер – червоний; Бл – блакитний; Біл – білий; 
Кор – коричневий колір; СвКор – світло-коричневий ко-

лір; 
БЗел – блакитно-зелений колір; 

Сір – сірий колір; Рож – рожевий колір; Т – темний колір; 
СТ – проміжний варіант поміж 
темним та світлим; 

Св – світлий колір.  
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Таблиця 1 
 

Композиційно-типологічний аналіз сцени з чотирма синами Хора  
та "похованням Осіріса" 17-ї глави Книги мертвих у Птолемеївський період 

 
№ Дж. К

С К/М СР Д А Х К П ПО: 
Форма 

ПО: 
Дек. 

ПАПІРУСИ 
Фіви 

1 
pAberdeen 
ABDUA 84023. 1-
7 

Л вКХ Н:Ж; 
П:С 

←← 
Т:Зел; 
Ш:Чор 

→ 
Т:Зел; 
Ш:Кор; 
Б- 

→→ 
Т:Чер; 
Ш:Т; З 

← 
Т:Чер; 
Ш:Чор 

◄ 
П:С; 
Ш:Кор; 
Б- 

В/К П+Ж 

2 pAthen EBE P2 Л КХ П:ЖКор; 
Т:Біл 

←← 
Н:Г; 
Ш:Чор 

← 
Н:2; Б+ 

→ 
Н:×  

→→ 
Н:× 

► 
П:Чор; 
Ш:Кор; 
Б- 

В П+ЖКо
р 

3 pBerlin P. 3003 
A-K К Кх ≠ 

 

Н:ГР; 
П:В; 
Ш:Чор 

 

Н:ГР; 
П:В; Б- 

 

Н:ГР; 
П:ВГ; К 

 

Н:ГБ; 
П:В 

►  
П:В; Б+ К+с В; 

Паг:Кл 

4 pBerlin P. 3039 
A-E, F-Q Л К Н:СТ 

→→ 
П:Св; 
Т:Т; 

Ш:Чор 

→ 
П:Чор; 
Т:Біл; 
Б-; ЧП 

← 
П:Чор; 
Т:Т; З 

←← 
П:Чор; 
Т:Біл 

– В В+Т 

5 pBerlin P. 3158 
A-G К М ≠ 

 ? 

П:Чор; 
Т:Зел; 
Ш:Св; 
Н:Ж; 
ЛГ 

 ? 

П:Чор; 
Т:Чер; 
Н:Ж; Б- 

 ? 

П:Ж; 
Т:Зел; 
Н:×  

 ? 

П:Чор; 
Т:Чер; 
Н:×  

◄ 
П:Чор 

(Темн.-
С за 
Баке-
сом); 
Ш: Кор; 
Б-; ЧП? 

В Д+Ж 

6 pBologna KS 
3170 a-e Л К ≠ – – 

← 
П:В; 

Н:ГР; З 
←← 
Н:ГР – – – 

7 pCologny CIV К К Н:Г 
 

П:П; 
Ш:Чор 

 

П:–; Б+ 

 

П:–; КР 

 

П:– 

◄ 
П:–; Б- В2х+с В; 

Паг:Кл 

8 pDetroit 1988.10 Н К Н:Г? ×   ? 

П:П; Б- 

 

П:П; К 

×  ►  
П:–; Б- В2х В; 

Паг:Кл 

9 pGenf D 229 Н К – 

₊ 

П:Чор; 
Ш:Чор; 
Т:Ж? 

– – – 
► 

Ш:Ж?; 
Б? 

К + ×  Д+Ж 

10 pKairo J.E. 97249 
Papyrus 17 К К ≠ 

 

П:П; 
Ш:Чор; 
Н:Г 

– – – – – П? 
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11 pLeiden T 16 К Кх Н:Г 
 

П:В; 
Ш:П 

 

П:В?; 
Б? 

 

П:П; З 

 

П:В 

►  
П:П; Б- В2х ВГ; 

Паг:Кл 

12 pLeiden T 20 К М Н:Г 
 

П:В; 
Ш:Чор 

 

П:В; Б+ 

 

П:– 

 

П:В 

►  
П:Г; Б- В2х В; 

Паг:Кл 

13 pLondon BM 
10033 Н К Н:Г; 

Т:Х+Кр 

←← 
П:В; 
Ш:Чор 

← 
П:В; 
Б+? 

× ←←←
П:В 

► 
П:×?; 
Б- 

К В; 
Паг:Кл 

14 pLondon BM 
10037 К К Н:Г; П:П  

Ш:П 

 

Б-? 

  ► 
П:П; Б- В2х В 

15 pLondon BM 
10082 A К К Н:Г 

 

Ш:Чор
?; П:– 

 

П:Г; Б+ 

 

П:В?; К 

 

П:В? 

◄ 
П:П; Б- В2х+с П; 

Паг:Кл 

16 pLondon BM 
10097 Л К 

Н:ГР,Бл
; Т:Х; 
П:Бл; 
Т:Біл 

←← 
Ш:Чор 

← 
Ш:Кор; 
Б- 

→ 
Ш:Кор 

→→ 
Ш:Ж 

◄ 
П:Ж; 
Ш:Кор; 
Б- 

В2х ВГ+Ж; 
Паг:Кл 

17 pLondon BM 
10539 К КХ –  

– 

–  

– 

 

Т:Кор; 
– 

◄ 
П:С; 
Ш:Кор; 
Б- 

В+П В+Ж 

18 pMailand E. 1023 К К Н:Г 
 

П:В; 
Ш:Чор 

 

П:В; Б+ 

 

П:Г 

 

П:В 

× В2х+с 

В; 
Паг:Кл; 
Час:Чо

р 

19 pMailand E. 1028 
a-f Л КХ ≠ 

←← 
Ш:Сір; 
Т:–; 
Н:– 

← 
П:Бл; 
Ш:ЖКо

р; 
Т:Чер; 
Н:Г,Ж; 
Б- 

→ 
П:Бл?; 
Ш: 

Чер; Т: 
Чер?; 
Н:–; З 

→→ 
П:Бл; 
Ш:Кор; 
Т:Біл+
Х; 

Н:ГР,Ж 

◄? 
П:Чор; 
Ш:–; Б? 

К+с 
ВГ+ЖК
ор; 

Паг:Кл 

20 pMünchenMon. 
script. hierogl. 1 К К Н:Г; П:В  

Ш:Чор 

 

Б+ 

 

К 

 ► 
П:В; Б- В+С ВГ; 

Паг:Кл 

21 pParis BN 1/19 
(pCadet) Л Кх 

Н:ГР,Св
; Т:Х; 
П:Св 

→→ 
Т:Чер 
або Т; 
Ш:Чор 

→ 
Т:Біл; 
Б- 

← 
Т:Ж 

або Св 

←← 
Т:С 

або СТ 

► 
П:Св; 
Б- 

В2х+С
н 

В; 
Паг:Кл 

22 pParis BN 24-32 К М Н:Г; П:Т; 
Т:Св 

 

Ш:Чор 

 

Б+ 

  
►  
П:Т; 

Ш:Т; Б- 
В/К В; 

Паг:Кл 



Вісник НАКККіМ  4’2013 

 285

23 pParis BN 94-95 
u. 112-117 Л К П:Чор 

←← 
Н:Г; 
Т:І; 

Ш:Чор 

← 
Н:Г; 
Т:І; Б+ 

→ 
Н:ГР; 
Т:Х 

→→ 
Н:Г; Т:І – В В, – 

24 pParisLouvre E. 
7716 К К Н:Г 

 

П:В; 
Ш:Чор 

 

П:В; Б+ 

 

П:Г; З 

 

П:В 

◄ 
П:В; Б- В2х+с В; 

Паг:Кл 

25 pParisLouvre N. 
3079 Н К Н:– 

 

П:Чор; 
Ш:Чор 

 

П:Чор; 
Б-? 

– – 
◄ 

П:Чор; 
Б-? 

В2х В; 
Паг:Кл 

26 pParisLouvre N. 
3089 К Кх Н:Г 

 

П:Д; 
Ш:П 

 

П:В; Б- 

 

П:Г; К 

 

П:П 

◄ 
П:Д?; 
Б- 

В2х В 

27 pParisLouvre N. 
3094 Л КХ 

Н:Г,Ж; 
П:БЗел; 
Т:Чер 

←← 
Ш:Чор 

← 
Ш:Ж; 
Б- 

→ 
Ш:Чер 

→→ 
Ш:Ж 

► 
П:БЗел

; Б-; 
Ш:Ж 

В+с ВГ+Ж; 
Паг:Кл 

28 pParisLouvre N. 
3129 К Кх Н:Г 

 

П:В?; 
Ш:П 

 

П:В; Б- 

 

П:Г; К 

 

П:В 

× В2х В; 
Паг:Кл 

29 pParisLouvre N. 
3152 К К Н:Г 

 

П:В; 
Ш:Чор 

 

П:В; Б+ 

 

П:П; КР 

 

П:В 

◄ 
П:П; Б+ В2х+с В; 

Паг:Кл 

30 pParisLouvre N. 
3249 К К Н:Г 

 

П:В; 
Ш:П 

 

П:Г; Б- 

 

П:Г; К 

 

П:В 

► 
П:Г; Б- В2х В 

31 pSt. Petersburg 
3531 К вКх Н:Г?  

Ш:П; – 

 

– 

 

– 

 

– 

► 
– В2х В; 

Паг:Кл 

32 pToronto ROM 
909.80.515.1-3 К К ≠ 

 

П:В; 
Н:Г; 
Ш:П 

 

П:В; 
Н:1; Б+ 

 

П:В; 
Н:1+Р; 
КР 

 

П:В; 
Н:1+Р 

◄ 
П:Д; Б- В/К+с В 

33 pTurin 1791 Л вКх Н:Г; Т:Х 
←← 
П:В; 
Ш:П 

← 
П:В; Б- 

→ 
П:Г; З 

→→ 
П:П 

► 
П:П; Б- 

В2х+П
н 

ВГ; 
Паг:Кл 

34 pTurin 1831 Л Кх Н:Г+Св; 
П:Т 

←← 
Ш:Чор; 
Т:СТ+Х

?; – 

← 
Т:Т; –; 
Б+ 

→ 
Т:Т+Х 

→→ 
Т:Біл+
Х+І? 

◄ 
П:Т; Б- В2х+с ВГ 
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35 pTurin 1833 К К Н:СТ; 
П:Т 

 

Т:Т; 
Ш:Чор 

 

Т:Біл; 
Б- 

 

Т:Біл; З 

 

Т:СТ 

◄ 
П:Св; 
Ш:Св; 
Б+ 

В2х+сн В+СТ; 
Паг:Св 

Cаккара, Мемфіс 

36 pBerlin P. 3149 К? К Н:ГР – –  

П:Г; КР 

 

П:В 

◄ 
П:В; Б- В2х+П В 

37 
pKairo CG 40029 
(J.E. 95837, S.R. 
IV 934) 

К К Н:1  

Ш:П; – 

 

–; Б+ 

 

– 

 

– 

◄ 
Б+? В+с В 

38 pKairo J.E. 32887 
(S.R. IV 930) К К ≠ 

 

П:–; 
Ш:П; 
Н:Г 

 

П:–; Б+ 

 

– 

 

– 

× В+с В 

39 pLeiden T 17 К К Н:Г? 
 

П:–; 
Ш:П 

 

П:–; Б+ 

 

П:Г; 
КР? 

 

П:– 

◄ 
– В2х+П В; 

Паг:Кл 

40 pParisLouvre N. 
3081 К К Н:Г 

 

П:В; 
Ш:П 

 

П:В; Б- 

 

П:Г; К 

 

П:В 

◄ 
П:В; Б- В2х В; 

Паг:Кл 

41 pParisLouvre N. 
5450 К К Н:ГР 

 

П:В; 
Ш:П 

 

П:В; Б+ 

 

П:ВГ; 
КР 

 

П:В 

◄ 
П:В; Б- К+П П; 

Паг:Кл 

42 
pVatican № 
Inv.48.832 = 
Vatican 1 (N. 16) 

К Кп Н:ГР; 
Т:ПЛ 

 

П:В; 
Ш:Чор 

 

П:– 

 

П:ВГ; 
КР 

 

П:В 

◄  
П:В; Б- В2х+с ВГ,А; 

Паг:Кл 

43 
pWien ÄS 3862 
(3856-58, 3864, 
3866-69) + 10159 

К К ≠ 

 

П:В; 
Ш:П; 
Н:ГЗр 

 

П:В; 
Н:ГЗр+
Р; Б+ 

 

П:ВГ; 
КР; 
Н:ГЗ 

 

П:В; 
Н:ГЗр 

◄  
П:В; Б- 

В+П; 
Трап В 

44 pWienVindob. 
Aeg. 10.110 К К Н:ГР 

 

Ш:П; 
П:– 

 

П:В; Б+ 

 

П:Г?; 
КР 

 

П:В? 

◄ 
П:–; Б- К+с В, БД 
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45 pWienVindob. 
Aeg. 65 К К Н:ГР; 

П:В? 
 

Ш:П 

 

Б+ 

 

КР 

 ► 
П:В; Б- В2х+П В; 

Паг:Кл 

Ахмім 

46 pBerlin P. 10477 К Кпх Н:Г 
 

Ш:Чор; 
П:Біл 

 

П:Чор; 
Б- 

 

П:Чор 

 

П:Чор 

► 
П:Чор; 
Б- 

В 
ВГ; 

Паг:Чо
р 

47 pFrankfurt 1652 c К К ≠ – –  

П:П 

 

П:В; 
Н:Г 

– В+П В; – 

48 pLondon BM 
10479 Л К Н:ГР 

→ 
П:В; 
Ш:П 

← 
П:В; Б+ 

←← 
П:Г 

→→ 
П:В 

► 
П:Д; Б+ К+с 

ВГ; 
Паг:На

м 

49 pParisLouvre E. 
11078 Л вКХ Н:Г; 

Т:ЛР 

→→ 
П:В; 
Ш:П 

→ 
П:В; Б- 

← 
П:ВГ; К 

←← 
П:В 

► 
П:В; Б- В П 

50 pPrivatMacGrego
r К К Н:Г; 

П:Чор 
 

Ш:Чор 

 

Б+ 

  
► 

П:Чор; 
Б- 

В2х+П 
ВГ; 

Час:Чо
р 

51 pPrivatsammlung
Paris 3 Л К – 

→→ 
Ш:П; 
П:В?; 
Н:× 

→ 
П:В; 

Н:×; Б- 

← 
Н:ГР?; 
П:–; К 

←← 
– 

◄ 
П:–; Б- В/К+с В 

Меїр 

52 pNewYork MMA 
35.9.20 Л вКх ≠ 

→→ 
П:В; 
Н:Г; 
Т:ПЛ; 
Ш:П 

→ 
П:В; Б-; 
Н:Г; 
Т:ПЛ 

← 
П:ВГ; 
Н:ГБ; 
КР 

←← 
П:В; 
Н:ГБ; 
Т:ПЛ 

► 
П:В; Б- В 

ВГ; 
Паг:Кл; 
Паг:Ча
сЧор 

Середній Єгипет 

53 
pChicago OIM 
10486 
("pMilbank") 

Л К Н:Г; 
Т:ПЛ 

→→ 
П:В; 
Ш:Чор 

→ 
П:В; Б+ 

← 
П:ВГ; 
КР 

←← 
П:В 

► 
П:В; Б+ В+* 

ВГ; 2Д; 
Паг:ВГ

Д 
Невідоме походження 

54 pChicago OIM 
9787 (pRyerson) Л К Н:Г; 

П:Чор? 

→→ 
Ш:Чор; 
Т:СТ 

→ 
Т:Св; 
Б- 

← 
Т:Св 

←← 
Т:Т 

► 
П:Чор?

; Б- 
В+П В; 

Паг:Кл 

55 pKairo J.E. 95859 
(S.R. IV 958) Л вК Н:ГР 

→ 
П:В; 
Ш:П; 
Т:Черв 

→→ ?
– 

← 
П:В; 
Т:Чер; 
КР 

←← 
П:В; 
Т:Рож 

◄ 
П:В; Б- В+П 

ВГ; 
Паг:Че
р; 

Час:Че
р 

56 pLondon BM 
10038 Л КТ П:П; Н:× ←← 

Ш:П 
← 
Б+ 

→ 
К? →→ ◄ 

П:П; Б- К+П В; 
Паг:Кл 

57 pLondon BM 
10844 К К Н:× 

 

П:–; 
ЧорВН 

 

П:–; Б+ 

 

П:ВГ; К 

 

П:– 

× В П; 
Паг:ВР 

58 pOslo 
"LiebleinPapyrus" Н вКх Н:Г 

←←← 
, ← 
П:П; 
Ш:П 

– – ←← 
П:П 

◄ 
П:П; Б- К+П 2Т; 

Паг:Кл 
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59 pParis BN 118-
127 К К Н:Св; 

П:Св 

– 
Т:СТ?; 
Ш:- 

 ? 

Т:Т 

 

Т:Т; З 

– 
Т:СТ? 

► 
П:Св; – В2х 

В?; 
Паг:Кл

? 

60 pParisLouvre E. 
3232 К К Н:Г 

 

П:–; 
Ш:Чор 

 

П:–; Б+ 

 

П:– 

 

П:– 

◄ 
П:П; Б- В+П В; 

Паг:Кл 

61 pParisLouvre E. 
6130 Л К – – – 

→→ 
П:ВГ; 
Н:Г; К 

– – – – 

62 pParisLouvre N. 
3100 Н Д ≠ 

→ 
П:В; 

Ш:Чор; 
Т:Чор; 
ПС 

× × × 
► 

П:Чор; 
Б+ 

В+С ВГ 

63 pParisLouvre N. 
3153 К К Н:–; 

П:Чор? 
 

Ш:Чор 

 

– 

 

– 

 

– 

×? 
– В2х+П В; 

Паг:Кл 

64 pParisLouvre N. 
3209 Н × × × × × × 

► 
П:В; 
Б+; 
2СТ 

В2х+с+
× БД; Д 

65 pParisLouvre N. 
3295 Л К Н:Г 

→→ 
П:П?; 
Ш:П 

← 
П:П; Б+ 

→ 
П:Г; З 

←← 
П:П 

► 
П:П; Б- В В; 

Паг:Кл 

66 pPhiladelphia E 
17319 Л вКХ  П:СТ; 

Т:Біл 

←← 
Ш:Чор; 
Н:× 

← 
Н:СТ; 
Б- 

→ 
Н:×  

→→ 
Н:× 

◄ 
П:СТ; 
Б- 

В/К П; 
Паг:Кл 

67 pTurin 1834 К К ≠ 

 

Н:Г; 
Ш:П; 
П:– 

– – 
 

Н:Г; 
П:Г? 

– В В; 
Паг:– 

68 pTurin 1835 Л Кх Н:1; П:П →→ 
Ш:П 

→ 
Б? ← ←← ► 

П:П; Б- В+С В; 
Паг:Кл 

69 pZagreb 604 К К Н:× ?; 
П:- 

 

 Ш:Чор 

 

Б+ 

  

Т:Х 

► 
– В В 

            
БИНТИ МУМІЙ 

Фіви 

70 M. Boston MFA 
59.1070 Л К ≠ 

←← 
Н:ГР; 
П:В 

← 
Н:ГР; 
П:В; Б+ 

– – – – +П? – 

Саккара, Мемфіс 

71 
M. 
BerlinStaatsbibliot
hekMs.or.quart. 
411, 1-14 

Л К ≠ – – 
→ 
Н:Г; 
П:П? 

→→ 
Н:Г; 
П:П 

– – – 

72 M. London BM 
EA 10126 part [1] К К Н:1; 

П:В? 
 

Ш:П 

 

Б+ 

 

К 

 ◄ 
П:В; Б+ В/К+П В; 

Паг:Кл 
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73 M. ParisLouvre N. 
3138 Л вК Н:Г 

←← 
П:В; 
Ш:П 

← 
П:В; Б+ 

→ 
П:ВГ; К 

→→ 
П:Д 

► 
П:В; Б- К+П В; 

Паг:Кл 

74 M. Saqqara R. 
421 Л Кх Н:ГР 

← 
П:–; 
Ш:П 

←← 
П:В; Б- 

→ 
П:– 

→→ 
П:– 

◄ 
П:П?; 
Б- 

В В; 
Паг:Кл 

75 M. Wien ÄS 3848 К Кх Н:Г; П:В  

Ш:П 

 

Б+ 

  
◄ 

П:В?; 
Б- 

В+с ВГ; 
Паг:Кл 

Гераклеополь 

76 
M. 
PrivatsammlungSi
monian 2 

К К Н:1; 
П:П? 

 

Ш:П 

 

Б+ 

  
◄ 

П:П?; 
Б- 

К В 

Гуроб 

77 M. Aberdeen 
ABDUA 84074 Л Кх Н:Г 

→→ 
П:В; 
Ш:П 

→ 
П:В; Б+ 

← 
П:ВГ; З 

←← 
П:В 

► 
П:В; Б- 

К+П?+
×  В 

Невідоме походження 

78 M. Aberdeen 
ABDUA 23201 К К Н:× ; 

П:П? 
 

Ш:П 

 

Б- 

  × ? В+П В 

79 M. Aberdeen 
ABDUA 84040 Л К ≠ 

← 
Н:ГР; 
П:В; 
Ш:П 

←← 
П:В; Б+ – – – В? В? 

80 M. Brüssel MRAH 
E. 6179 К К Н:ГР; 

П:В 
 

Ш:П 

 

Б- 

 

З 

 ◄ 
П:В; Б- В2х В; 

Паг:Кл 

81 M. Figeac 02041  К К Н:Г 
 

П:–; 
Ш:П 

 

П:Д; Б- 

 

П:– 

 

П:В 

◄ 
П:Д; Б- В В 

82 M. LosAngeles 
83.AI.47.1.4 К Кх Н:Г 

 

П:В; 
Ш:П 

 

П:В; Б+ 

 

П:Г; З 

 

П:В 

◄ 
П:Д; Б- К+с В; 

Паг:Кл 

83 M. LosAngeles 
83.AI.47.2.3 К Кх Н:Г 

 

П:В; 
Ш:П 

 

П:В; Б+ 

 

П:Г 

 

П:Д 

◄ 
П:В; Б- В2х+П ВГ; 

Паг:Кл 

84 M. Lyon 1970-378 Н К Н:ГР × × ← 
П:– 

→ 
П:– × × × 

85 
M. 
ManchesterHiero
glyphicPapyrus 1 

Л К 
Н:Черв+

Р; 
Т:Зел+Х 

→→ 
П:Чор; 
Ш:Чор 

→ 
П:Чор; 
Ш:С; Б- 

← 
П:С; 
Ш:СвК
ор 

←← 
П:С; 
Ш:Кор 

► 
П:СвЗе

л; 
Ш:Чер; 
Б- 

В+Сн 

В+С,Зе
л,Чер,
Ж; 

Паг:Кл 

86 M. RouenAEg. 
378 Л Кх Н:Г? 

←← 
П:–; 
Ш:П? 

← 
П:– 

→ 
П:–; З 

→→ 
П:– 

◄?  
П:– В В 



Історія  Масалова К.Ю. 

 290 

87 
M. 
Standortunbekan
nt [9] 

К К – – – – – – – – 

88 M. Sydney R 366 К К Н:× ; 
П:П 

 

Ш:П 

 

Б- 

 

З 

 ◄ 
П:П; Б- К П; 

Паг:Кл 

89 M. Sydney R 381 Н К Н:1 – → 
П:П; Б+ – →→→

П:В × ? × ? × ? 

90 M. Wien ÄS 3932 Л вК Н:Г 
←← 
П:В; 
Ш:П 

← 
П:В; Б+ 

→ 
П:Д 

→→ 
П:В 

► 
П:В?; 
Б- 

К+П В; 
Паг:Кл 
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Масалова К. Ю. Композиционно-типологический анализ сцены с сыновьями Хора и "погребением 

Осириса" 17-й главы Книги мертвых в Птолемеевский период (часть вторая) 
Статья посвящена сцене из ряда виньеток-иллюстраций Книги мертвых в последней фазе ее существования 

– Птолемеевском периоде. Проводится композиционно-типологический анализ сцены – определяются ее устойчивые 
черты, выделяются имеющиеся вариации композиции и ее декоративных и стилистических особенностей.  

Ключевые слова: Книга мертвых, виньетки, сыновья Хора, древнеегипетская мифология, Птолемеевский 
период, источники. 
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Masalova Ch. Compositional and typological analysis of the scene with the Sons of Horus and the "bur-

ial of Osiris” from the Chapter 17 of the Book of the Dead in Ptolemaic Period (part two) 
This article is devoted to the scene from the number of vignettes-illustrations of the Book of the Dead in the last 

phase of its existence, the Ptolemaic Period. This scene is a part of illustrations to the Chapter 17 of the Book of the 
Dead; it shows the four Sons of Horus and the "burial of Osiris”. The Ptolemaic sources were chosen for this analysis 
because of their quantity and a big percentage of them being unpublished.  

The previously compiled basis of sources had the total of 90 Books of the Dead, from which 69 are papyri and 
21 are mummy bandages. The first step of compositional and typological analysis was in detecting the basic elements of 
the scene, which were: Duamutef, Hapi, Qebehsenuf, Amseti and the "burial of Osiris”. There was also detected a rela-
tively stable element – the head of the deceased, which is often located on the top of the "burial of Osiris”. Variable char-
acteristics were also examined. There were defined the two major compositional types of the scene according to the 
disposition of gods towards the "burial of Osiris”. One type was called "linear” because of placing gods in a row, by two 
on each side of the "burial”; the other was called "square” because of placing gods one under another, by two on each 
side of the "burial”. The allocation of each god in the composition of the scene was also considered. Our attention was 
also paid to the direction of the sight of the deceased and to the stylistic details of a decoration of each element of the 
scene.  

The glossary of all conceptualized terms was made and placed in the Appendix 1 of this article. Appendix 2 is a 
table of all of the detected features of the scene in each source. This table is organized by the type of the source (papyri 
or mummy bandage) and by their origin inside the first types. The text of the article is performed in the method of the 
descriptive analysis, where the common and diverse features are determined inside the groups. 

After the description of all of the groups of sources the general statistics is compiled. This statistics concerns the 
major variations of the features of the scene. Some intriguing, but less numerous features are also taken into account.  

The analysis of the whole variety of the composition of the scene and its decorative and stylistic features uncov-
ered many striking details in the iconography of the scene. It was found that the division of the Ptolemaic Books of the 
Dead according to the stylistic features into Theban, Memphite and Achmim traditions is not manifested in the scene with 
the Sons of Horus and the "burial of Osiris”. Only some patterns were found in the Memphite papyri; the other schools 
introduce a great variety in the composition and in decorative elements (which are also similar for different schools). The 
basic compositional features are almost stable in all of the sources. With a small number of exceptions, the scene has a 
range of the permanent elements: the four Sons of Horus, the "burial of Osiris” and the head of the deceased on it. Allo-
cations of these elements are fixed (with only two types of disposition of the Sons of Horus and only a few exceptions). 
Some more stable features of the scene were found in depiction of the Sons of Horus in the form of the canopic jars and 
vertically elongated form of the "burial of Osiris”. There was also found a regularity in allocations of the gods towards 
each other. The most constant type of disposition was found in placement of Duamutef and Amseti on one side of the 
"burial”, while Hapi and Qebehsenuf were placed on the other side. In this dispositional type there was also one more 
pattern: Duamutef and Qebehsenuf are placed vis-à-vis in the same way as do Amseti and Hapi (in the linear composi-
tions these pairs of gods stand either on the outside positions or on the middle ones). A marked tendency in decoration 
of the "burial” was also distinguished: the basement of the "burial” is constantly decorated by the vertical lines and the 
mound on it by concentric lines. The rest of the details concern only decorative features of the elements and do not have 
the prevailing spread. 

Key words: the Book of the Dead, vignettes, sons of Horus, Ancient Egyptian mythology, Ptolemaic Period, 
sources. 
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ТНК У ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ СВІТОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Розвиток високих технологій, зайнятість населення, трансфертні ціни, заниження прибутку 

є частиною проблем, що виникають у зв'язку з діяльністю транснаціональних корпорацій у сучасному 
світі. Саме їх аналізує автор статті. Проаналізовано досвід зарубіжних країн в регулюванні таких 
відносин, що дає змогу прояснити сутність транснаціональних корпорацій як нових суб'єктів міжна-
родного політичного процесу, а також створити систему ефективного правового регулювання їх 
діяльності. 

Ключові слова: ТНК, високі технології, інвестиції, міжнародний політичний процес, зайня-
тість населення, міжнародне економічне право, держава. 

 
У сучасній світовій економіці міжнародні транснаціональні корпорації (ТНК) відіграють провідну 

роль, а їх діяльність істотно впливає на міждержавні відносини. Причому цей вплив проявляється в ба-
гатьох сферах економіки й політики, до того ж в різних якостях. З одного боку, ТНК відіграють позитивну 
роль ефективного інструменту розвитку (промислового, науково-технічного і т.п.), а з іншого – вони все 
частіше виступають елементом економічного впливу і політичного домінування. Тому ТНК і їх правовий 
статус, як і раніше, залишаються в центрі серйозних суперечок щодо їх амбівалентної ролі в міжнарод-
ному розподілі праці і в процесі глобалізації міжнародного економічного й політичного простору. 

Найбільший вклад в розвиток теорії функціонування ТНК як одного з аспектів процесу глобалі-
зації внесли доробки вітчизняних і закордонних фахівців з проблем транснаціоналізації, стратегічного 
управління, фінансових та інноваційних рішень: С. Мак Брайд, Д. Кохен, Л. Брінк, Т. Фрідмен, В. Тобб, 
Е. Гідденс, М. Мур, Р. Лангхорн, І.Королева, В.Кедріна, С.Долгов. Функціональні аспекти діяльності 
ТНК досить детально розглядаються у працях К. Бартлета, С. Гошала, Дж. Стоунхауса, Д. Кемпбела, 
Д. Джонсона, К. Тернера, Ф. Труфкіна, М. Лучко та ін. 

Як бачимо, науковий інтерес до транснаціональних корпорацій головним чином пов'язаний з їх 
роллю в міжнародній торгівлі, проте дослідження, присвячені питанням транснаціональних корпорацій 
в аспекті міжнародного економічного права, нечисленні. Вельми корисними у вивченні цього питання 
виявилися праці провідних вітчизняних і закордонних вчених: Л. Градобитова, Т. Ісаченко, К. Семено-
ва, С. Фомішина, Р. Яблукова, А. Асоскова, Л. Лунца, Д. Карро, В. Толстих, В. Шумілова та ін. 

Поява нових суб'єктів конкуренції у вигляді транснаціональних компаній вимагає не лише пе-
регляду підходів до визначення і оцінки конкуренції, а й, найголовніше, розвитку механізму управління 
адаптацією ТНК до багатовимірного і суперечливого політико-економічного простору в умовах глоба-
лізації. Все вищесказане зумовило актуальність теми статті і визначило її проблемне поле. 

Значний вплив на сучасні міжнародні політичні й економічні відносини здійснюють міжнародні 
організації й особливо транснаціональні корпорації. Глобалізація відчутно посилила їхню владу. Ні 
держава, ні міжнародне право доки ще не в змозі повністю контролювати й регулювати їхню діяльність 
у рамках національного або міжнародного права. Більше того, міжнародне право навіть ще не знає 
нормативного визначення поняття транснаціональної корпорації, не говорячи вже про нормативне за-
кріпленні принципів їхньої діяльності і імперативного регулювання [3, 29]. 

Якщо кількість міжурядових організацій перевищує кількість самих держав, то кількість міжна-
родних неурядових організацій набагато перевищує кількість міжурядових організацій. Звідси витікає, 
що неурядові організації просто не можуть не відігравати важливої ролі в житті міжнародного співто-
вариства. У цьому легко переконатися, якщо згадати, що міжнародні неурядові організації стали вини-
кати на початку ери торговельного капіталізму, коли комерсанти створювали для себе економічний і 
правовий простори, часто як відповідну реакцію на дії політичної влади. 

 Так, міжнародне право, беручи до уваги множинність джерел права, дає можливість сформу-
лювати визначення міжнародної неурядової організації й, отже, неурядової організації економічного 
характеру. Можна вважати, що міжнародні неурядові організації – це сформовані з ініціативи фізичних 
або юридичних осіб об'єднання членів різної державної приналежності, створені з метою здійснення 
міжнародної діяльності некомерційного характеру і наділені статусом юридичної особи за національ-
ним (а не міжнародним) правом [6, 91]. 
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Іноді виникає питання, чи немає певного протиріччя в тому, що міжнародна неурядова організація 
повинна, з одного боку, здійснювати діяльність некомерційного характеру, а з іншого – відповідати своєму 
"економічному призначенню". Це протиріччя знімається, якщо під терміном "некомерційна діяльність" ро-
зуміти діяльність, у якій, зрозуміло, забороняється отримання безпосереднього прибутку як певною органі-
зацією, так і її членами, і в той же час дозволяється здійснювати захист колективних інтересів членів 
організації. Міжнародна неурядова організація економічного характеру являє собою своєрідну групу тиску, 
що має на меті захистити від держав або міжурядових організацій інтереси певних міжнародних економіч-
них кіл. У цьому сенсі некомерційна діяльність не означає діяльності без певного інтересу [9, 73]. 

Говорячи про міжнародні неурядові організації економічного характеру, варто згадати міжна-
родні професійні асоціації: міжнародні об'єднання виробників або споживачів, міжнародні федерації 
профспілок службовців або робітників, спортивні федерації або ж Міжнародну торгівельну палату, яка 
відіграє важливу роль в сфері міжнародного комерційного арбітражу, формулюючи норми та звичаї 
міжнародної торгівлі. 

Міжнародні неурядові організації економічного характеру відіграють помітну роль у розвитку 
міжнародного економічного права. Міжнародна неурядова організація економічного характеру не є 
оператором у міжнародних економічних відносинах, оскільки не отримує безпосереднього прямого 
прибутку зі своєї діяльності. У той же час вона являє собою один з регуляторних механізмів у міжна-
родних економічних відносинах, оскільки найчастіше бере участь (прямо або опосередковано) у про-
цесі створення норм міжнародного економічного права, здійснюваного міжурядовими організаціями. 

Участь міжнародних неурядових організацій в розвитку міжнародного економічного права при-
пускає певні організаційні зв'язки з міжурядовими організаціями. Вони можуть бути передбачені, з ура-
хуванням деяких розходжень, в установчому договорі міжурядової організації. Так, стаття 71 Статуту 
ООН передбачає, що Економічна й Соціальна Рада уповноважені проводити "консультації" з неурядо-
вими організаціями, зацікавленими в питаннях, що входять до її компетенції . Саме на основі цих пов-
новажень ЕКОСОР ухвалила ряд резолюцій, що мають на меті визначити характер її стосунків з 
неурядовими організаціями. Консультації проводяться тільки тоді, якщо, по-перше, неурядова органі-
зація здатна внести істотний вклад у роботу Ради і якщо, по-друге, така консультація не призведе до 
порушення балансу різних інтересів і позицій у певній сфері. Доцільність і навіть необхідність участі 
неурядових організацій у роботі міжнародних організацій, форумів тощо відзначалася, зокрема, і на 
зустрічі на вищому рівні з питань стійкого розвитку, проведеній у Йоганнесбурзі восени 2002 року[8]. 

Участь неурядових організацій в розвитку міжнародного економічного права може набувати різних 
форм. Головне, однак, полягає в тому, що міжнародні неурядові організації відіграють технічну, неполітич-
ну роль, яка виявляється переважно через механізм консультацій. Деякі міжурядові організації делегують 
неурядовим організаціям функції, які передбачають їх безпосереднє залучення до підготовки й реалізації 
рішень міжурядових організацій. Так, Консультативний комітет з торгівлі й промисловості й Консультатив-
ний комітет профспілок відіграють достатньо важливу роль у Комітеті з інвестицій і транснаціональних під-
приємств стосовно реалізації декларації й рішень, прийнятих ОЕСР. Деякі організації (такі як Міжнародна 
асоціація авіаперевізників) мають навіть безпосередні правотворчі функції і можуть здійснювати прямий і 
загальний контроль [10, 631]. 

Неурядові організації й транснаціональні корпорації відіграють усе більш помітну роль на між-
народній арені. Вони поки ще не визнані суб'єктами міжнародного права, і держави ще довго будуть 
протистояти передачі їм частини своєї влади й повноважень, хоча глобалізація наділила ТНК вже й 
іншими інструментами впливу. У літературі й практиці ТНК називають по-різному. Термін "транснаціо-
нальні корпорації" є домінуючим. Разом з тим використовується термін "багатонаціональні компанії" 
або "багатонаціональні підприємства" [1, 45].  

У політико-правовій літературі зазвичай використовується термін "транснаціональні корпора-
ції" [2, 85]. ТНК є основними операторами в системі міжнародних економічних відносин. Згідно з дани-
ми Конференції ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД), зі 100 найбільших "господарюючих суб'єктів" 
світу 29 є приватними корпораціями, а інші – суверенними державами. Зокрема, найбільша у світі кор-
порація – американська нафтова група Exxon Mobil – посідає в рейтингу, підготовленому ООН, 45-е 
місце й знаходиться між Чилі й Пакистаном [12]. 

ТНК стають усе більш важливими суб'єктами міжнародних економічних зв'язків. Зростає їхній 
вплив на суверенні держави, на національну й світову економіку. Третину світової торгівлі становить 
внутрішньофірмова торгівля в системі ТНК. Більше двох третин усіх платежів за передачу технологій 
здійснюється ТНК. Багато питань світової економіки вирішують такі компанії, а не держави. Коли ТНК 
виходить один на один з економічно слабкою державою, співвідношення сил з часом виявляється не 
на користь останньої з усіма випливаючими звідси наслідками. Використовуючи свою економічну мо-
гутність, ТНК здатні впливати й на політику держави [3, 105].  

Саме ТНК реалізують переважну частину міжнародного економічного обігу, є головними учасника-
ми міжнародної торгівлі, реалізують майже всі міжнародні інвестиції і, зрештою, саме вони забезпечують 
основну частину міжнародних платежів. Хоча ТНК є постійним об'єктом численних досліджень протягом 
багатьох років, дати їм визначення, як і раніше, непросто, з огляду на їхнє різноманіття. Відповідно до ви-
сновку Економічної й соціальної ради Франції 1972 року, до категорії транснаціональних підприємств варто 
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відносити "підприємства, які юридично створені в одній країні, а здійснюють свою діяльність в інший або 
інших країнах за допомогою дочірніх підприємств або філій, що перебувають під їхнім контролем" [7]. 

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі дала таке визначення ТНК: термін "транснаціональна 
компанія", вживаний у широкому сенсі, "охоплює компанії, які через відділення, філії або інші організації 
займаються значною комерційною або іншою економічною діяльністю в державах, відмінних від держави, 
де знаходиться контролюючий або приймаючий рішення центр". Згідно з визначенням Інституту міжнарод-
ного права, "транснаціональне підприємство – це група компаній, яка діє на основі загальної власності або 
під загальним контролем, члени якої засновані згідно законів більш ніж однієї держави" [11]. 

Усередині системи транснаціонального комерційного підприємства використовуються транс-
ферні ціни, які далеко не завжди відповідають цінам, які застосовуються у випадках укладення угод на 
звичайних комерційних умовах. ТНК є не тільки головним оператором в міжнародній торгівлі, але й 
творцем закритої системи міжнародної торгівлі в тому розумінні, що така міжнародна торгівля здійс-
нюється всередині транснаціонального підприємства хоч і переборює національні економічні кордони, 
і становить помітну зростаючу частину міжнародної торгівлі [5, 78]. 

Особливість правового статусу ТНК полягає в їхній автономії від держави в результаті ство-
рення власних підприємств в кількох країнах. Характерною ознакою ТНК є не її правова форма, а фак-
тичний контроль за прийняттям рішень у системі корпорації. З'явилося не юридичне, а економічне й 
навіть політичне поняття "група корпорацій". Воно означає юридично самостійні корпорації, які пере-
бувають у відносинах взаємозалежності, що визначає контроль або домінування однієї з них над ін-
шими ("надтранснаціональне утворення"). 

Загальні принципи стосовно діяльності ТНК у державі містяться в статті 2, прийнятій ГА ООН в 
1974 р. Хартії економічних прав і обов'язків держав, згідно з якою кожна держава має право регулюва-
ти й контролювати діяльність транснаціональних корпорацій у межах дії своєї національної юрисдикції 
і вживати заходів для того, щоб така діяльність не суперечила її законам, нормам і постановам, і від-
повідала її економічній і соціальній політиці [4, 49]. Транснаціональні корпорації не повинні втручатися 
у внутрішні справи приймаючої держави. 

Незважаючи на встановлення загальних принципів, ТНК здатні заподіяти економіці приймаючої 
держави збитків, навіть не порушуючи закони. Очевидно, що необхідно укласти конкретні правила їхньої 
поведінки. Проблема полягає в тому, щоб ці правила зобов'язували як держави, так і ТНК. Однак такі тру-
днощі мають шляхи вирішення. Як відомо, торговельні договори зобов'язують держави встановити певний 
правовий режим для іноземних фізичних і юридичних осіб. Тому, у взаємодії національне й міжнародне 
право здатні створити досить ефективний режим для ТНК. Головна перешкода на шляху надійного врегу-
лювання вбачається в небажанні досягти цього як самими ТНК так і відповідними державами. 

Основи сучасного правового статусу ТНК визначаються загальними нормами міжнародного права. 
Територіальна юрисдикція приймаючої держави здавна вважається нормою міжнародного права. Вона 
підтверджена рядом сучасних правових актів, логічно випливає з принципу суверенітету держави.  

Укладаючи контракт із іноземною корпорацією, держава не відмовляється від своїх законодав-
чих повноважень. Для того, щоб обійти це положення, було сформульовано концепцію "державного 
контракту". Вона покликана вилучити правовідносини між ТНК і приймаючою державою з юрисдикції 
останньої, шляхом надання контракту статусу квазіміжнародного договору, що підпорядковується між-
народному, а не внутрішньому праву [11]. Такий статус позбавив би приймаючу державу права зміню-
вати своє законодавство всупереч контракту й де-факто перетворив би ТНК на суб'єкт міжнародного 
права. Якщо наведена концепція спрямована на вилучення контрактів ТНК зі сфери дії внутрішнього 
права шляхом підпорядкування праву міжнародному, то інша концепція покликана вирішити те ж за-
вдання, підкоривши контракти особливому "третьому" праву – транснаціональному праву, що склада-
ється із загальних принципів. Подібні концепції суперечать як національному, так і міжнародному праву. 

У процесі глобалізації ТНК є головним провідником капіталовкладень. У цьому сенсі виникла 
необхідність розробки міжнародних стандартів для транснаціональних підприємств. Одним з прикла-
дів зіткнення інтересів різних груп держав може бути названа саме політична боротьба за оформлен-
ня правового статусу ТНК і правового режиму їхньої діяльності. Група держав, які розвиваються, 
виступила за те, щоб у відношенні до ТНК поширювалася юрисдикція країни перебування, вони не 
мали доступу до міжнародних судів, не користувалися пільгами, наданими національним підприємст-
вам, щоб міжнародні норми мали обов'язкову силу щодо ТНК [13, 121]. З усіх пунктів в економічно 
найбільш розвинених державах був діаметрально протилежний підхід. 

 Економічна (і навіть політична) сила, властива транснаціональним підприємствам, вимагає, 
щоб державні й міжнародні органи встановили, а потім і зміцнили контроль над їхньою діяльністю. Такі 
спроби здійснювались неодноразово, але не всі вони були успішними. 

Транснаціональні корпорації є "несучою"конструкцією" всією сучасної світової економіки. Вони – 
активні учасники формування єдиного політичного простору взаємодії та взаємопроникнення країн, наро-
дів, національних економік. Своєю діяльністю сприяють стиранню меж між економікою і політикою, між 
внутрішньою і зовнішньою політикою держав. Таким чином, економізація світової політики стає одним з 
основних параметрів сучасної системи міжнародних відносин, а також транснаціонального середовища 
світової політики. 
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Алексеенко И. В. ТНК в политико-правовом измерении мирополитических процессов 
Развитие высоких технологий, занятость населения, трансфертные цены, снижение прибыли являются 

частью проблем, возникающих в связи с деятельностью транснациональных корпораций в современном мире. 
Именно их анализирует автор статьи. Проанализировано опыт зарубежных стран в регулировании таких отноше-
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ний, что позволяет прояснить сущность транснациональных корпораций, как новых субъектов международного 
политического процесса, а также создать систему эффективного правового регулирования их деятельности. 

Ключевые слова: ТНК, высокие технологии, инвестиции, международный политический процесс, заня-
тость населения, международное экономическое право, государство. 

 
Alekseenko I. TNK in the legal and political measuring of world process 
Considerable influence on modern international political and economic relations is carried out by international 

organizations and especially multinational corporations. Globalization strengthened their power perceptibly. Neither state 
nor international law while yet unable fully to control and regulate their activity within the framework of national or 
international right. Moreover, an international law does not yet know normative determination of concept of multinational 
corporation even, not to mention about normative fixing of principles of their activity and imperative adjusting . 

If the amount of intergovernmental organizations exceeds the number of the states, the amount of international 
ungovernmental organizations exceeds the number of intergovernmental organizations far. It follows from here, that 
ungovernmental organizations simply play an important role in life of international concord. Herein easily to make sure, if 
to remember, that international ungovernmental organizations began to arise up at the beginning of era of point-of-sale 
capitalism, when merchants created on your own economic and legal spaces, often as the proper reaction on the action 
of political power. 

So an international law, having regard to multiplicity of sources of right, enables to formulate determination of 
international ungovernmental organization and, consequently, ungovernmental organization of economic character. It is 
possible to consider that international ungovernmental organizations – it formed on initiative of physical or legal persons 
of association of members of different state belonging, realizations of international activity of noncommercial character 
created with a purpose and provided with status of legal entity after a national (but not international) right. 

Sometimes there is a question, whether there is not certain contradiction in because international ungovernmental 
organization must, from one side, carry out activity of noncommercial character, and from other – to answer the "economic 
setting". This contradiction is taken off, if under a term "noncommercial activity" to understand activity in which, clearly, the 
receipt of direct income is forbidden by both certain organization and its members, and at the same time it is allowed to 
carry out defense of collective interests of members. International ungovernmental organization of economic character 
shows by itself the original group of pressure, that has for an object to protect interests of certain international economic 
circles from the states or intergovernmental organizations. In this sense noncommercial activity does not mean activity 
without certain interest. 

Speaking about international ungovernmental organizations of economic character, it costs to remember 
international professional associations: international associations of producers or users, international federations of trade 
unions of office workers or workers, sporting federations or International chamber of commerce, which plays an important 
role in the sphere of international commercial arbitration, formulating norms and consuetude's of international trade. 

International ungovernmental organizations of economic character play a noticeable role in development of 
international economic law. International ungovernmental organization of economic character is not an operator in 
international economic relations, as does not get a direct income from the activity. In that time it shows by itself one of 
regulator mechanisms in international economic relations, as more frequent all takes part (straight or mediated) in the 
process of creation of norms of international economic law, carried out intergovernmental organizations. 

The feature of legal status of TNK consists in their autonomy from the state as a result of creation of own 
enterprises in a few countries. The characteristic sign of TNK is not it legal form, but actual control after making a 
decision in the system of corporation. A not legal, but economic and even political concept appeared "group of 
corporations". It means independent corporations, which are in the relations of interdependence which determines 
control or prevailing of one of them above other, legally ("supertransnational education"). 

Key words: TNK, high-tech, investments, international political process, employment of population, international 
economic law, state. 
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ВЛАДА МАС-МЕДІА ТА СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ 

 
Стаття присвячена науковому аналізу впливу мас-медіа на масову суспільну свідомість. Ба-

зуючись на іноземній та вітчизняній спадщині, автор описує три фундаментальних рівні медійного 
впливу, які забезпечують втамування бажань членів масового суспільства. Дослідження покликано 
показати, що спотворення реальності в свідомості мас є наслідком людського вибору. 

Структурно виділено три основних рівні впливу мас-медіа на масову свідомість реципієнтів: 
послідовно-інформаційний, знаково-символічний та пафосно-емоційний. Проаналізовано комуніка-
тивне наповнення інтернет-медіа та продемонстровано необхідність створення надійного засобу 
верифікації електронно-мережевого матеріалу. Підтверджено робоча гіпотеза дослідження: надан-
ня засобами мас-медіа інформації про реальність здійснюється на основі безпосередніх потреб та 
підсвідомих бажань самої масової свідомості, що споживає відповідні продукти культури. 

Ключові слова: ЗМІ, масова свідомість, медіа вплив, реальність, рівні медійного впливу, ко-
мунікація, однобічна комунікація. 
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У 60-х роках ХХ століття багатьма науковцями (Белл, Тоффлер) було помічено кардинальний 

перехід сучасної соціо-економічної системи від пріорітено матеріального до нематеріального вироб-
ництва. Щільність та неперервність сучасних комунікацій досить наглядно доводить нам тенденцію до 
стрімкого наростання значення вчасно отриманої інформації. В рамках цих реалій, комунікативний 
вплив мас-медіа виступає якісно новим феноменом, що потребує правильного наукового аналізу та 
більш глибокого розуміння. 

За 10 років незалежності кількість найменувань газет та журналів, а також їх загальний тираж 
збільшилися майже вчетверо. З 1891 найменувань та 27 млн. екземплярів тиражу у 1991 році до 3045 
та 87 млн. 2002 році відповідно [7]. Такі кількісні дані підтверджують, що з переходом до ринкової еко-
номіки сфера українських ЗМІ набуває ознак конкурентно орієнтованого бізнесу з орієнтацією на інте-
реси споживачів. Такому зростанню, звичайно, сприяло також і спрощення юридичної процедури 
реєстрації періодичних видань та падіння політичної цензури. Очевидним, однак, є висновок, за яким 
ЗМІ в житті пересічного українця набувають значно більшого значення ніж вони мали у радянські часи, 
можливо навіть більшого чим усвідомлюють самі глядачі, слухачі та читачі. 

Як наслідок, досить актуальним є науковий аналіз впливу мас-медіа на усвідомлення пересіч-
ним українцем соціальної реальності в якій він існує. Робочою гіпотезою нашого дослідження є припу-
щення за яким сприймання реципієнтом готової помисленої реальності із ЗМІ не є продиктованим 
експлуативними мотивами медіа-власників, проте є відповіддю на несвідоме бажання самих реципієн-
тів стати учасниками події без активної участі у ній. Мислячи реальність із сюжетів, статтей та новин, 
людина є стає учасником комунікації без необхідності входження в її сутність та без активного втру-
чання в колективне осмислення подій. Як зазначає французький соціолог П’єр Бурдьє у випадку типо-
вого контакту глядача з мас-медіа "комунікація виникає миттєво, оскільки в якомусь сенсі її не існує" 
[4, 27-28]. Людина вимагає нового, адже критерієм реальності у сфері новин є актуальність та доступ-
ність, а не повнота можливих висновків з події. 

Науковому пошуку сутності соціального впливу ЗМІ було присвячено ряд дослідження інозем-
них та вітчизняних вчених. 

Відомі американські дослідники феномену мас-медіа Дж. Брайант та С. Томпсон у праці "Ос-
нови впливу ЗМІ" продемонстрували специфічну структуру медійної комунікації, яка в ході історичного 
розвитку отримала чи не основне місце у інструментах впливу на суспільну думку реціпієнтів. Як вва-
жають Томпсон та Брайант, модель комунікації людини з мас-медіа припускає, що "в сучасному суспі-
льстві залежність індивідів від ЗМІ як джерела новин та інформації безперервно зростає. Рівень 
залежності індивідів від ЗМІ та інтенсивність медіавпливу тісно пов'язані зі стабільністю або нестабі-
льністю суспільства і ступенем соціальної важливості, яка надається мас-медіа як джерелу інформа-
ції" [3, 29]. Дослідники підкреслюють, що в часи кризи, наприклад смерть президента Кеннеді в США, 
споживання новин громадянами значно зростає і стає необхідним засобом збереження психологічного 
комфорту.  

Брайантом та Томпсон досить ґрунтовно було описано усі напрямки інформаційного впливу 
ЗМІ: насильство, сексуальний зміст, страх, тривога, новини, політична пропаганда та інші. Вони також 
доречно виділили основні принципи, за якими події знаходять своє місце в сюжетах, статтях та нови-
нах: "подія, яка гідна висвітлення в мас-медіа, повинна мати п'ять головних ознак: бути персоніфікова-
ною, драматичною і наповненою конфліктами, актуальною і конкретною, новою або відхилятися від 
норми, мати прив'язку до тем, які й надалі будуть цікавити новинні мас-медіа" [3, 268]. 

На думку французького соціолога та філософа П. Бурдьє сучасна журналістика характеризу-
ється наростанням значення комерційних мотивів у критеріях вибору та висвітлення подій. На його 
думку "журналістика, де все більше і більше переважають комерційні цінності, посилює свій вплив в 
інших сферах. Це означає, що в кожному полі – науковому, юридичному, філософському і т.д. – жур-
налістика прагне посилити його найбільш гетерономну частину. Загалом, у філософському полі вона 
підсилює позиції нових або "медіалізованих" філософів. Надаючи великого значення тому, що високо 
цінується на зовнішніх ринках, вона впливає на відношення всередині самого поля" [4, 135]. ЗМІ буду-
чи популяризаційним посередником культури, чинять значний вплив на визнання значимості культур-
них подій та персоналій, а отже, до певної міри, визначають пріоритети масової свідомості. 

Бурдьє досить влучно розкриває сутність висвітлення у ЗМІ політичних подій: "У світі, що керу-
ється побоюванням здатися нудним із необхідністю розважати любою ціною, політичне життя є невдя-
чним сюжетом, який по можливості виключається з програм в найкращий ефірний час, є мало 
захоплюючим і навіть сумним видовищем, яке необхідно зробити цікавим" [4, 152]. Політика виступає 
засобом розваги, що використовується як фон для створення різного роду ток-шоу з "авторитетними" 
взаємозамінними спеціалістами, де кожний новий випуск є повторенням однієї і тієї ж сцени конфлікту, 
без конструктивного аналізу та впливу на політичну свідомість глядачів. 

Видатний французький філософ-неомарксист Жан Бодрійяр у третій частині "Суспільства спо-
живання" дає критичний аналіз масового інформаційної культури, яка почала свій розвиток ще у 60-их 
роках ХХ століття. На думку Бодрійяра: "телебачення, радіо, преса, реклама – це різноманіття знаків і по-
слань, де всі рівні еквівалентні один одному" [1, 110], у ЗМІ відбувається зведення різних подій та реклами 
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до одного рівнозначного послання, де послідовність викладу сюжетів та роликів знаково та інформаційно 
впливають на загальне розуміння отриманих повідомлень. Завданням цього впливу є намагання "нав'яза-
ти через систематичну послідовність послань уявлення про еквівалентність на рівні знаку історії та події, 
події та видовища, інформації та реклами" [1, 110]. Відповідними засобами медіа змінюють людське від-
ношення до історії, політики, соціальної реальності, як до подій, що відбуваються з нею і водночас без неї, 
як пральний порошок, їй не належить, але потенційно може стати її власністю. 

На думку французького дослідника сутність найбільш сильного впливу ЗМІ полягає не у змісті, 
який вони передають, а у способі подачі змісту, який формує у нас несвідоме перед- та після відношення 
до щойно отриманої інформації. "Послання" телебачення складають не образи, які воно передає, а нові 
способи відносин і сприйняття, нав'язані ним, зміна традиційних структур сім'ї та групи" [1, 111]. 

Головне завдання ЗМІ – інформування пересічної людини про події безпосереднім учасником 
яких стати вона не може, залишає за ними досить значну відповідальність у формування загальної 
картини реальності. Яка, на відміну від часів індустріального суспільства, відтепер більш виразно від-
бивається на особистому способі житті реципієнтів. З цього приводу російська дослідниця медіа лінг-
вістики Т. Добросклонська у монографії "Медіалінгвістика: системний підхід до вивчення мови ЗМІ" 
слушно підкреслює: "Здатність ЗМІ відображати події навколишньої дійсності, схоплюючи різноманіття 
сьогоднішнього світу в тому чи іншому медіа форматі, є ключовим чинником у створенні сучасної кар-
тини світу. В умовах інформаційного суспільства механізм створення картини світу майже цілком за-
лежить від засобів масової інформації" [6, 157]. Проте очевидним є також той факт, що самі мас-медіа 
у характері підбору та висвітлення інформації повністю залежать від потреб та бажань (свідомих чи 
несвідомих) своїх споживачів. 

Сучасний глядач, читач чи слухач у виборі способу проведення свого дозвілля керується ціка-
вістю. Тобто буденною цікавістю, що може бути протиставлена пізнавальному інтересу. З цього при-
воду відомий німецький філософ М. Гайдеггер зазначив: "Inter-esse значить: бути посеред речей, між 
речей, перебувати в центрі речі і стійко стояти при ній. Однак сьогоднішній інтерес цінує одне лиш ці-
каве. А воно таке, що може вже в наступний момент стати байдужим і змінитися чимось іншим, що нас 
так само мало стосується" [9, 136]. Події висвітлені у мас-медіа виступають як еквівалентні блоки ін-
формації, які мусять викликати у реципієнта цікавість, проте лише у тій мірі у якій задовольняється 
його потреба у споживанні продуктів дозвілля. 

Цікавість як спосіб "оглядового" інтересу ігнорує сутність речей керуючись лише проявами по-
дій, що викликають бажаний емоційний резонанс. Саме цей аспект і зумовлює спосіб висвітлення по-
дій у мас-медіа: намагання якомога точніше задовольнити цікавість реципієнта. Вмикаючи телевізор 
аби переглянути політичне ток-шоу у недільний вечір споживач бачить перед собою все той же повто-
рюваний конфлікт еквівалентних політиків, які в кінцевому сенсі абсолютно не змінюють її політичні 
переконання. В момент споглядання словесного протистояння глядач пасивно стає учасником бесіди 
займаючи позицію однієї із сторін подекуди навіть озвучуючи свої переживання до телевізора. Включення 
людини у переживання події, що відбувається на екрані і є головним рецептом рейтингового успіху ток-
шоу. Проте входження у сутність політичних позицій провладних чи опозиційних сил має під собою лише 
вторинне значення. Медійна комунікація у цьому випадку виступає, в першу чергу, як емоційна комунікація. 
Глядачі, стикаючись у буденності з осудом як способом об’єктивації Іншого, застосовують осуд по відно-
шенню до побаченого без конкретної пізнавальної мети. Осуджуючи політиків на екрані телевізора людина 
впевнює себе у тому, що вона не може бути обманутою, адже обман був викритий нею ще у імпліцитному 
стані. Тому осуд глядача є головною емоційною метою політичних ток-шоу. 

Вплив ЗМІ на свідомість реципієнтів здійснюється за певною структурою, що може бути умовно 
поділена на три рівні: 

- послідовно-інформаційний; 
- знаково-символічний; 
- пафосно-емоційний. 
Послідовно-інформаційний рівень пов’язаний із чергуванням висвітлення сюжетів, статей та 

реклами. Мас-медіа не змінюють змістове наповнення фактів, проте через послідовність висвітлення 
аргументів змінюється і наше відношення до отриманої інформації. Для прикладу розглянемо ситуації 
у якій об’єкт із благородних цілей коїть злочин. В одному випадку послідовність висвітлення відбува-
ється так: деякий об’єкт А вчинив злочин, проте зробив його аби допомогти об’єктам В, С, D. В іншому ж 
так: деякий об’єкт А зумів допомогти об’єктам В, С, D, проте як з’ясувалося він скоїв для цього злочин. У 
зміні послідовності висвітлення фактів трансформується первинне відношення глядача до прослуханого у 
першому випадку виправдовується злочин, у другому дискредитується благородний вчинок. Сутність ситу-
ації незмінна, проте механізм висвітлення налаштовує нас на виправдання або осуд. 

Іншим наслідком чергування блоків інформації є підсвідома зміна ієрархії значимості подій. 
Людина споглядає випуск новин про вирубування лісів, через декілька секунд рекламу жувальної гум-
ки, ще через мить сюжет про свято помідорів у Іспанії. Карколомні інформативні стрибки зводять кар-
тину світу у свідомості реципієнта до однорівневої панорами картинок, де їх значимість не може бути 
встановлена жодною авторитетною інстанцією, адже у світі ЗМІ не існує остаточних авторитетів. У 
цьому випадку доречно зазначити, що мас-медіа підтримують ситуацію суспільного постмодерну, де 
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значимість дійсності, критерії доброго та поганого, краси та потворності поступово розмиваються і 
стають радикально суб’єктивними. 

Знаково-символічний рівень впливу ЗМІ досить широко був описаний Жаном Бодрійяром в йо-
го праці "Реквієм по мас-медіа". Радикально підійшовши до питання про медійну комунікацію, Бод-
рійяр зазначив, що з переходом сучасного суспільства від виробництва індустріальної епохи до 
перевиробництва суспільства споживання ЗМІ констатують собою панування анти-комунікації. "Вони 
[сучасні мас-медіа. – Авт.] являють собою те, що назавжди забороняє відповідь, що робить неможли-
вим процес обміну (хіба тільки у формах симуляції відповіді, які самі виявляються інтегрованими в 
процес передачі інформації, що, однак, нічого не змінює в односпрямованісті комунікації). Саме в 
цьому – їх справжня абстракція. І саме на цій абстракції грунтується система соціального контролю і 
влади" [2, 193]. Отримуючи інформацію, комунікуючи з мас-медіа людина отримує, проте не може по-
вернути. В ситуації, коли ми творимо картину світу з сюжетів ЗМІ ми не здатні до обміну з джерелом 
отриманих даних, а тому "щось являється сказаним, і все робиться таким чином, щоб на ці слова не 
було отримано жодної відповіді" [2, 193]. 

Сюжетах телебачення ми досить часто зустрічаємо багато кадрів із сюжетів, які лише опосе-
редковано відносяться до події що описується. Наприклад, у сюжетах про зараження свійської худоби 
грипом із місцевих водойм читання тексту диктора супроводжується демонстрацією водойми та коро-
ви, що не є зараженими і навіть географічно не відносяться до випадку що стався реально. Ця експо-
зиція є досить наглядним прийомом зведення події на знаково-символічний рівень де хвороба, худоба 
та водойма є універсальними та еквівалентними у будь-якому місці та часі. Як наслідок, відчуття спо-
глядання події, без активного споглядання. 

Мас-медіа, водночас, є одним із основних джерел формування міфології масового суспільства. Як 
вагомий елемент культури вони насичують з допомогою своїх мереж реальне життя уявним, а план уявно-
го – реальним змістом. Синкретизм уявного та реального у свідомості реціпієнта полягає у естраполяції 
почутого та побаченого на власне життя Як слушно підкреслює російський дослідник Е. Козлов: "розтира-
жована мас-медіа демонстрація публічної жестики і надання публічного характеру приватному життю поп-
зірок, політичних і спортивних діячів, топ-моделей і т. д. має за мету забезпечити функціонування міфоло-
геми, фундуючого переживання бінарної оппозиції: ідеальне неповторне / зразок для наслідування" [8, 73]. 
Здатність ЗМІ до поєднання інформації з різних джерел та для різних споживачів уніфікує та стандартизує 
систему значень в суспільстві, зводячи індивідуальне розуміння до причитування уже означених явищ. 
"Синкретизм і гібридизація – за допомогою системи медіа – стирають соціокультурні межі, що не тільки 
гомогенізіруя культурний продукт, але і перетворюючи його споживачів у егалітарної масу" . 

Пафосно-емоційний рівень впливу ЗМІ базується на гіперболізації емоційних переживань гля-
дача через сприймання події не як тої що уже сталася, а, у певному сенсі, тут і тепер.  

Свідомість сучасної людини і досі є досить вразливою. Ще у середині ХХ століття Карл Юнг 
зазначав, що "поза всяким сумнівом, навіть на так званому високому рівні цивілізації людська свідо-
мість ще не досягла прийнятного ступеня цілісності. Вона все ще так само вразлива і схильна до фра-
гментації" [10, 15]. Фрагментованість свідомості людини досить наглядно відображається у її 
сприйманні медійної картини світу. Жага до зрозумілості побаченого підштовхує людину до пошуку 
однозначної позиції щодо побаченого або почутого. ЗМІ більшості випадків не нав’язують жодної із 
думок, проте намагаються продемонструвати явище у такому світлі, аби воно безпосередньо зачепи-
ло наше особисте життя, інтереси та цінності. Під час перегляду сюжету про вибух у американських 
школах нам можуть бути показані типові українські школи, у яких не відбувається нічого екстраорди-
нарного, але в той час присутнє посилання на можливість вибуху у будь-який момент у будь-якому 
місті. Як наслідок, подія втрачає прив’язаність місця-часу, та стає об’єктом особистого переживання 
глядача. Адже очевидним є факт, що людина, яка байдужа до сторонніх катастроф (у даному випадку 
американських), скоріш за все не є байдужою до можливості втрати власної дитини. 

Людська свідомість у більшості випадків не містить однозначної позиції щодо всіх подій та 
явищ, її відповіді на питання що піднімаються в масовому медіа говорінні не є пізнавальною необхід-
ністю. У більшості випадків її реакція на почуте є емоційним рефлексом на видовище, що торкнулося її 
особистого простору. Типовим психологічним прикладом у цьому випадку може служити вигуки гляда-
ча до телевізора під час перегляду новин – її підсвідомість сприймає подію як те що безпосередньо 
залежить від неї, або ж в даний момент вона є її очевидцем. Саме про це і згадував Бодрійяр, підкре-
слюючи односторонність медійних повідомлень: людина підсвідомо відчуває необхідність дати відпо-
відь на отримані знаки, проте такої можливості в неї не немає. Більше того, відсутність таких привілеїв 
подекуди симулюється у вигляді інтерактивних шоу, інтернет-коментарів, та листів у студію. Симуля-
ція комунікації, у цьому випадку є навіть більш деструктивною ніж її відсутність. 

Дихотомія цікавості та інтересу найбільш повно охарактеризує ситуацію протиставлення масо-
вої та елітарної культури. Як би сильно представники егалітарних соціо-філософських течій не дис-
кредитували концепт "масової культури" (якому з часів "Повстання мас" Хосе Ортега-і-Гассета 
випонюється уже 84 роки), його доцільність на даний момент здається усе більш очевидним. Більше 
того, це протиставлення втрачає будь-які географічні та матеріальні прив’язаності до міста та села 
(через виникнення передмістя як окремого культурного феномену), багатства та бідності (через збі-
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льшення доступу більшості верств населення до надбань світової культури), статті та віку (завдяки 
перемозі лібералізму над радикальним консерватизмом).  

На даному етапі мас-медіа виступають не як експлуатаційний інструмент еліти за для контро-
лю над непросвітленими масами, така формула була б більш притаманна радикальним гаслам фран-
цузького Просвітництва, вони скоріш є "пізнавальним симулятором" самих мас за для втамування 
буденної зацікавленості у новій реальності, яка на їх власних очах стає усе більш складною, широкою 
та швидкозмінною. Ідеальною свідомістю мас-медіа є свідомість що хоче знати, але не прагне розумі-
ти. Вона направлена на "опосередковане розуміння", поняття яке, по суті, є антагоністичним, адже 
розуміння завжди самостійний акт. Повідомлення, що виникають в межах ЗМІ – це завжди нігіляція 
комунікації. Ситуація, що метафорично може бути описана як телефонна розмова людини з автовід-
повідачем, з однією поправкою в тому, що в межах повідомлення ЗМІ до реципієнта, сам реципієнт не 
завжди усвідомлює що комунікація відсутня. 

На сьогоднішній день телебачення в дозвіллі українських громадян значно втрачає свою попу-
лярність. Сфера новин також, хоч і в меншій мірі, поступилася позиціями інтернет порталам, інформа-
ційними сайтам та соціальним мережам. В рамках відповідних новітніх мас-медіа інтерактивність 
начебто покликана надати можливість читачеві відповісти на отриману інформацію, зокрема написати 
коментар, проголосувати у електронному анонімному голосуванні і т. д. Проте варто задуматися чи в 
дійсності присутня в цьому випадку комунікація в двосторонньому розумінні, і у якій мірі. 

Коли користувач мережі заходить на інтернет портал він не має вільної можливості прочитати 
лише ту інформацію, яка його цікавить. В буденному інтернет серфінгу новин ми зазвичай стикаємося 
з безліччю зухвало сформульованих заголовків та банерів, що неодмінно покликані привернути нашу 
увагу, створивши відчуття комунікаційного попурі, яке зводить перегляд новин до порпання у інфор-
маційному звалищі. Безперечно введення в сферу ЗМІ можливості активної участі обох сторін комуні-
кації є кроком вперед на зустріч свободи людської думки. Але на разі досить актуальним є хоча б 
загальна регуляція та верифікація електронно-мережевого матеріалу. 

Як зазначають російські дослідники впливу інтернету на масову свідомість Володіна Н.А. та 
Зотова Н.В. специфіка мережевого контакту з медіа є двосторонньою "з одного боку, інтернет впливає 
на масову свідомість в цілому, обумовлюючи її уніфікацію, так як інформація подається в одному і тому ж 
вигляді (новини, реклама, стиль життя). З іншого боку, Інтернет, як ніякий інший фактор впливу на масову 
свідомість, сприяє не тільки простий включеності людини в інформаційний простір в якості споживача, а пе-
редбачає активну участь людини у формуванні інформаційних потоків" [5, 51]. Вільний спосіб висловлення 
думки в інтернет ресурсах лише зовні може здаватися за наявність індивідуальної незалежної позиції щодо 
реальних подій в реальному часі. Адже інформаційний базис для який формує суспільну думку серед корис-
тувачів мережі і є сам інформаційна мережа, яка у способі інформаційного, символічного та пафосного впли-
ву не поступається інших видам ЗМІ. Тому що коментування та рецензування в інтернет-ресурсах не являє 
собою бесіду очевидців, а є скоріш обговоренням обговореного в ЗМІ. 

Інформація про реальність, що нас оточує з кожним кроком розвитку та уніфікації людства стає 
дедалі більш опосередкованою – людині усе важче сприймати неупереджено отримані знання та факти, 
її уявлення про події замкнуті в межах медійного посередництва. В умовах постіндустріального суспільс-
тва альтернатив такому сприйманню немає, адже обрій реальністі що безпосередньо торкається інтере-
сів окремого громадянина лише зростає, і уже набув глобальних масштабів. Єдиним очевидним 
виходом для вчасного та доцільного отримання бажаної інформації є формування складної структури 
посередництва повідомлень, негативний бік якої нами і було досліджено. 

Тим не менш на сьогоднішній день це необхідність без якої важко уявити буденне життя спо-
живача мас-медіа. Відтак, досить важливим є усвідомлення того, що ЗМІ не здатні абсолютно неупе-
реджено висвітлити для нас інформацію, а отже і знання які вони дають про реальність не можуть 
бути абсолютними. 

Отже, в рамках невеликого дослідження нами було продемонстровано вагоме значення впли-
ву ЗМІ на осмислення буденною людиною реальності в якій вона існує. На основі праць Бурдьє, 
Брайант, Томпсон, Бодрійяра, Добросклонскої, Козлова доведено провідну роль медіа у реформуван-
ні усіх сфер культурної діяльності людства. Втручання журналістики у розклад пріоритетів суспільного 
інтересу базується на піднесені гетерономної частини окремої духовної сфери соціуму, яка користу-
ється актуальною популярністю та комерційним попитом.  

Було підкреслено, що залежність окремої людини від ЗМІ як джерела новин і інформації без-
перервно зростає та набуває кульмінації в періоди загальної кризи та нестабільності. Картина світу у 
свідомості сучасної людини майже повністю формується із ЗМІ, а отже відповідальність за продукти 
масової культури у значній мірі лежить на журналістиці. 

Нами було структурно виділено три основних рівні впливу мас-медіа на масову свідомість ре-
ципієнтів: послідовно-інформаційний, знаково-символічний та пафосно-емоційний. 

Послідовно-інформаційний рівень пов’язаний із вибірково-темпоральною здатністю ЗМІ укла-
дати послідовність висвітлення подій, що творить особливе перед- та після- відношення до щойно по-
чутого. Крім того, наслідком чергування блоків інформації є підсвідоме зведення різних подій та 
інформації до однозначності. 

Політологія  Костиря І. О. 
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З іншого боку знаково-символічний рівень характеризується провідною участю медіа у форму-
ванні міфології масового суспільства. Водночас через виділення в структурі медійного повідомлення 
ключових еквівалентних знаків, у підсвідомості реципієнта відбувається часовий дисонанс між реаль-
ним явищем та тим, що відбувається на екрані. Як наслідок, особисте переживання події в момент пе-
регляду новин, тобто відчуття очевидця, без активного споглядання. 

Пафосно емоційний рівень впливу пов’язаний з включенням сторонньої події у особисті мора-
льні та ціннісні переживання глядача. Переведенням її цікавості на вищи рівень захоплення – почуття 
та емоції, зокрема страх, милосердя, співчуття, гнів та інші. 

Ми проаналізували комунікативне наповнення інтернет-медіа, продемонструвавши необхід-
ність створення надійного засобу верифікації електронно-мережевого матеріалу. 

У ході нашої роботи була підтверджена робоча гіпотеза дослідження: надання засобами мас-
медіа інформації про реальність здійснюється на основі безпосередніх потреб та підсвідомих бажань 
самої масової свідомості, що споживає відповідні продукти культури. 

 
Література 

 
1. Бодрийяр Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр, [пер. с фр. Е. Самарская]. – М.: Республика, 

2006. – 172 с.  
2. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика. Альманах Российско-французского цен-

тра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. / Ж. Бодрийяр, [Пер. с фран. 
М.М. Федорова]; – 1999. – № 3/4. – С. 193-226.  

3. Брайант Дж. Томпсон С. Основы воздействия СМИ.: Пер. с англ. В.В. Кулебы и Я.А. Лебеденка – М.: 
Издательский дом "Вильяме", 2004. – 432 с.  

4. Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М.: Фонд научных исследований "Прагматика культуры", 
Институт экспериментальной социологии, 2002. – C. 22-29. 

5. Володина Н. Интернет в системе факторов воздействия на массовое сознание // Современные про-
блемы науки и образования. Философские науки / Н. Володина, Н. Зотова; – 2012. – № 3 – С. 51-59. 

6. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ / Т.Г. Доброскло-
нская; – М.: Республика, 2008. – 208 с.  

7. Зубко О. Власть и политика. / О. Зубко. – 2004. – № 25.  
8. Козлов Е. В. Эффекты и эффективность масскульта // Вестник ВолГУ. Серия 7: Философия. Социо-

логия и социальные технологии / Козлов Е. В. – 2009. – №1. – С.71-76.  
9. Хайдеггер М. Вещь. Библиотека философского портала "philosophy.ru" [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://philosophy.ru/library/heideg/th.html. 
10. Юнг К. Архетип и символ / К. Юнг, [пер. с нем. А.М. Руткевич]. – М.: Ренессанс, 1991. – 208 с.  
 

References 
 
1. Bodriyyar Zh. Obshchestvo potrebleniya / Zh. Bodriyyar, [per. s fr. E. Samarskaya]; – M.: Respublika, 2006. – 172 s.  
2. Bodriyyar Zh. Rekviem po mass-media // Poetika i politika. Al'manakh Rossiysko-frantsuzskogo tsentra 

sotsiologii i filosofii Instituta sotsiologii Rossiyskoy Akademii nauk. / Zh. Bodriyyar, [Per. s fran. M.M. Fedorova]. – 1999. 
– № 3/4. – S. 193-226.  

3. Brayant Dzh. Tompson S. Osnovy vozdeystviya SMI.: Per. s angl. V.V. Kuleby i Ya.A. Lebedenka – M.: 
Izdatel'skiy dom "Vil'yame", 2004. – 432 s.  

4. Burd'e P. O televidenii i zhurnalistike. – M.: Fond nauchnykh issledovaniy "Pragmatika kul'tury", Institut 
eksperimental'noy sotsiologii, 2002. – C. 22-29. 

5. Volodina N., Zotova N. Internet v sisteme faktorov vozdeystviya na massovoe soznanie // Sovremennye 
problemy nauki i obrazovaniya. Filosofskie nauki / N. Volodina, N. Zotova. – 2012. – № 3. – S. 51-59. 

6. Dobrosklonskaya T.G. Medialingvistika: sistemnyy podkhod k izucheniyu yazyka SMI / T.G. 
Dobrosklonskaya; – M.: Respublika, 2008. – 208 s.  

7. Zubko O. Vlast' i politika. / O. Zubko. – 2004. – № 25.  
8. Kozlov E. V. Effekty i effektivnost' masskul'ta // Vestnik VolGU. Seriya 7: Filosofiya. Sotsiologiya i 

sotsial'nye tekhnologii / Kozlov E. V. – 2009. – №1. – S.71-76.  
9. Khaydegger M. Veshch'. Biblioteka filosofskogo portala "philosophy.ru", [Elektronniy resurs]. – Rezhim 

dostupu: http://philosophy.ru/library/heideg/th.html 
10. Yung K. Arkhetip i simvol / K. Yung, [per. s nem. A.M. Rutkevich]. – M.: Renessans, 1991. – 208 s. 
 
Костыря И. А. Власть масс-медиа и социальная коммуникация 
Статья посвящена научному анализу влияния СМИ на массовое общественное сознание. Основываясь 

на иностранном и отечественном наследии, автор описывает три фундаментальных уровня медийного воздейст-
вия, обеспечивающих утоление желаний членов массового общества. Исследование призвано показать, что ис-
кажение реальности в сознании масс есть следствие выбора человека. 

Структурно выделено три основных уровня влияния СМИ на массовое сознание реципиентов: последо-
вательно-информационный, знаково-символический и пафосно-эмоциональный. Проанализировано коммуника-
тивное наполнение интернет-медиа и продемонстрированы необходимость создания надежного средства 
верификации электронно-сетевого материала. Подтверждена рабочая гипотеза исследования: предоставление 
средствами СМИ информации о реальности осуществляется на основе непосредственных потребностей и по-
дсознательных желаний самого массового сознания, которое потребляет соответствующие продукты культуры. 
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Ключевые слова: СМИ, массовое сознание, медиа влияние, реальность, уровень медийного влияния, 
коммуникация, односторонняя коммуникация. 

 
Kostyrya I. Power of media and social communications 
The article is devoted to the analysis of media influence on social mass consciousness. Based on foreign and 

national scientific heritage author describes three fundamental degrees of media impact, that provide quenching the de-
sires of members of the mass society. Research aims to show that distortion of reality in the minds of masses through 
the media is the consequence human choice. 

Density and continuity of modern communications is quite clearly shows us the trend of rapid increase in the 
value of timely information received. Within these realities, the communicative impact of the media is the qualitatively 
new phenomenon that needs proper scientific analysis and deeper understanding. 

As a result, quite topical scientific analysis of media influence on awareness of the average Ukrainian social re-
ality in which it exists. The working hypothesis of our study is the assumption on which the perception of reality thoughts 
final recipient of the outlets are dictated operated based media owners, but is a response to the unconscious desire of 
recipients to participate in events without the active participation in it. Thinking the reality of the stories, articles and 
news, there is one member communication without the need to enter into its essence and without active intervention in 
the collective understanding of the events. 

Yet today it is a necessity without which it is difficult to imagine everyday life of the consumer media. Therefore, 
it is important to realize that the media can not cover completely unbiased information to us, and thus they give knowl-
edge about reality can not be absolute. 

Curiosity as a way to "review" of interest ignores the essence of things guided only displays events that cause 
the desired emotional response. It is this aspect and leads the way coverage in the media: attempts as closely as possi-
ble to satisfy the curiosity of the recipient. When you enable the TV to see the political talk show on Sunday evening the 
consumer sees before him all the same recurring conflict equivalent of politicians who end the sense of completely 
changing her political beliefs. At the moment of contemplation verbal confrontation passive viewer becomes a participant 
interviews ranked one of the parties sometimes even voicing their experiences to the TV. Enabling people to experience 
the events happening on screen and the main recipe for success rating talk shows. However, entry into the essence of 
the political position of the ruling or opposition is under a merely secondary. Banner communication in this case is, first 
and foremost, as an emotional communication. The crowd faced in everyday life as a way of condemning the objectifica-
tion of the Other, apply judgment in relation to what he saw without a specific cognitive goal. Censuring politicians on TV 
convince man himself that he can not be deceived, because the deception was exposed it is implicit in the state. There-
fore condemnation audience is the main emotional to political talk shows. 

Impact of media on the minds of the recipients is a certain structure, which can be roughly divided into three 
levels: sequence information, symbolic, symbolic and emotional pathos. 

Thus, in the small study we have demonstrated the great importance of understanding the influence of media on 
everyday human reality in which it exists. Based on the works of Bourdieu, Bryant, Thompson, Baudrillard, Dobrosklon-
skа, Kozlov proved a key role in reforming the media all the cultural activities of mankind. Intervention Journalism in the 
public interest priority schedule based on elevated heteronym of individual spiritual sphere of society that enjoys the ac-
tual popularity and commercial demand. 

It was pointed out that the dependence of the individual on the media as a source of news and information con-
tinually increases and becomes the climax in times of general crisis and instability. Painting the world in the mind of 
modern man is almost entirely formed of the media, and thus responsible for the products of mass culture is largely lies 
on journalism. 

We have identified three major structural levels of media influence on public consciousness recipients: se-
quence information, semantic- and symbolic-emotional pathos. 

Consistently, the level of information associated with selective temporal resolution media to enter the sequence 
coverage, which creates a special pre-and post- attitude to just heard. In addition, the result of alternating blocks of in-
formation are unconscious construction of various events and information to uniqueness. 

On the other hand semantic-symbolic level is characterized with the leading media in shaping the mythology of 
mass society. However, due to the selection of the structure of media messages key equivalent character in the subcon-
scious recipient is time dissonance between the real thing and what is happening on the screen. As a result, personal 
experience of the events at the time of watching the news, that sense of witness without active contemplation. 

Pathetic emotional level of exposure associated with the inclusion of external events in personal moral values 
and experiences of the viewer. Transfer its interest to a higher level of passion – feelings and emotions, including fear, 
mercy, compassion, anger and others. 

We analyzed the communicative content of online media, demonstrating the need for a reliable means of verifi-
cation of electronic network material. 

In the course of our work confirmed the working hypothesis of the study: to provide the means of mass media 
information about reality based on immediate needs and desires of the mass subconscious mind, which consumes those 
foods culture. 

Key words: media, mass consciousness, media influence, reality, the degrees of media impact, communication, 
"the one side communication".  
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ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ОСІБ,  

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМИ СПРАВАМИ:  
НАДБАННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ 

 
У статті досліджено думку філософів щодо правил відбору професійних управлінців, що ва-

жливо для ефективного розвитку держави, визначено професійні якості, якими повинні володіти 
особи, які здійснюють управління суспільними справами, наведено корисні поради щодо успішного 
управління державними справами, які містяться у зарубіжній та вітчизняній політико-правовій думці. 

Ключові слова: суспільство, держава, влада, політик, управлінець, професійні якості, прави-
ла відбору кращих. 

 
Професії "політик" у сучасній науковій літературі мало приділяється увага. Вищі навчальні за-

клади не готують таких спеціалістів. У сучасних державах політиками стають, ті особи, які мають ба-
жання управляти суспільними справами, можуть отримати підтримку певної частини суспільства, 
володіють достатніми для цього матеріальними ресурсами. Кожне суспільство оцінює політиків відпо-
відно до цінностей, які поширені в певній державі. В одних суспільствах найбільше цінують осіб, які 
мають матеріальні блага, в інших – тих, хто у своїй діяльності дотримується принципів чесності і спра-
ведливості. І величезною прогалиною в цьому питанні, у більшості держав, у тому числі й Україні, є 
оцінка рівня знань осіб, які планують управляти життям інших людей, керувати розвитком держави. 
Будь-яке підприємство, організація, установа для ефективного функціонування повинні мати, в першу 
чергу, розумних керівників, які мають необхідні знання в сфері, якою вони займаються, знають особ-
ливості, закономірності, тенденції певного виду діяльності і для реалізації мети можуть зібрати відпо-
відну команду професіоналів. Держава є найскладнішим утворенням, тому до осіб, які управляють 
нею повинні бути найвищі вимоги. На сьогоднішній день в Україні не існує спеціального закладу, який 
би готував політиків. У нашій державі політичною діяльністю займаються особи з будь-якою освітою. 
Професія – політик не визначена в державному класифікаторі, не існує конкретних вимог до освіти, не 
визначені навички, якими він повинен володіти. Політиків оцінює суспільство відповідно до власного 
досвіду, цінностей, політичної ситуації в державі. За демократичної форми правління, коли громадяни 
вирішують кому з політиків делегувати повноваження представляти їх інтереси, керувати державою, 
необхідно, визначати і поширювати в суспільстві правильне розуміння професії – політик. Саме таке 
завдання повинна виконувати наука про політику. 

Цим питанням багато приділяли увагу філософи різних держав і різних століть, тому їх досвід 
необхідно вивчити. Зокрема, важливо дослідити праці Каутільї, Мо-цзи, Сюнь-цзи, Платона, Аристоте-
ля, Н. Макіавеллі, Б. Спінози, Дж. Уінстенлі, С. Оріховського-Роксоланина, В. Липинського, які розумі-
ли, що успіх управління суспільними справами залежить від професійних якостей осіб, що здійснюють 
це управління. Безумовно ще багато філософів приділяли увагу цій темі, однак в межах однієї статті 
неможливо їх всіх проаналізувати. Мета даної статті полягає у з’ясуванні якостей, якими повинен во-
лодіти успішний управлінець. Для досягнення мети поставлені наступні завдання: дослідити думку 
філософів щодо правил відбору професійних управлінців, які є важливими для ефективного розвитку 
держави; визначити професійні якості, якими повинні володіти особи, що здійснюють управління сус-
пільними справами.  

Питання про мудрих правителів, професійних управлінців, відповідальних політиків вивчалося 
філософами, починаючи з утворення перших держав. У політично-економічному трактаті Давньої Індії 
"Артхашастра чи наука політики" Каутілья, (Чанак’я) значну увагу приділяє особі правителя. На його 
думку, він повинен бути знатного роду, з щасливою долею, мати розум і позитивні якості, звертати 
увагу на поради старших і досвідчених осіб, справедливим, правдивим, дотримуватись даних обіця-
нок, вдячним, щедрим, енергійним, з великою силою волі, який у своєму оточенні має людей, що із 
задоволенням приймають настанови. Також він повинен мати здатність вчитися, сприймати, утриму-
вати в пам’яті, пізнавати, розмірковувати, відкидати зайве і проникати в істину, бути хоробрим, напо-
легливим, швидким. Тільки правитель, який володіє позитивними якостями, добре знає основи 
держави, методи управління є основою правильної політики – зазначається у цьому давньоіндійсько-
му творі [1, 132-133]. 

Мислитель Давнього Китаю Мо-цзи одним із найважливіших принципів управління суспільст-
вом називав "повагу до мудрості". Він зазначав, що люди повинні обирати найбільш мудрого і мораль-
ного правителя. Тому, за його твердженням, стародавні мудрі правителі призначали на посади 
здібних осіб, а не родичів, не схилялися перед знатними і багатими, перед зовнішньою красою. Мудру 
людину підтримували, робили багатою і знатною, призначали начальником. Правитель вивчав здібно-
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сті певної людини, аналізував її поступки і на основі цього призначав на посаду. Мудрість виявлялася 
в тому, що "того, хто здатний керувати країною, призначають керувати країною; того, хто здатний бути 
начальником департаменту, призначають начальником департаменту; того, хто здатний керувати по-
селенням, призначають старостою поселення" [2, 73]. Мо-цзи виділив три важливі умови для залучен-
ня мудрих осіб до управління суспільством: 1) надання їм високої посади, в іншому випадку їх не 
будуть поважати і слухатися; 2) забезпечення їх відповідною заробітною платою, в іншому випадку, 
народ не повірить, що це важлива посада; 3) надання їм в підпорядкування людей, бо в іншому випа-
дку народ не буде боятися їх. Якщо правитель не буде шукати мудрих осіб, здатних професійно 
управляти суспільством, і не забезпечить їх посадами, грошима і кадрами, то біля правителя, попере-
джає Мо-цзи, можуть зібратися злі і погані люди, які будуть приймати нерозумні рішення, нагороджу-
вати тих, хто не заслуговує, карати не винних. Діяльність призначених на важливі посади в державі 
родичів, близьких, багатих, знатних, красивих зовні осіб при виборі яких не оцінювались їх знання, му-
дрість, здатність виконувати певну роботу призведе до хаосу в державі. Ефективне управління держа-
вою, підтримання порядку можуть здійснити лише правителі, які оточені мудрими особами. 

Китайський філософ Сюнь-цзи засуджував осіб, які своїми висловами заплутують людей, по-
рушують єдність держави. На його думку, управління державою необхідно здійснювати дотримуючись 
наступних правил: мудрих і здатних потрібно висувати на державні посади незалежно від їх станови-
ща; лінивих і нездатних людей необхідно відсторонювати від посад; головних злодіїв необхідно кара-
ти, не чекаючи їх перевиховання; звичайних людей потрібно виховувати, не чекаючи коли до них 
прийдеться застосувати міри покарання. 

Сюнь-цзи наголошує, що в державі буде порядок, коли визначні і талановиті особистості бу-
дуть цінуватися в суспільстві. Філософ велике значення в управлінні суспільними справами надає 
професіоналізму осіб, які його здійснюють. Він зазначає, що коли особа отримує посаду, але при цьо-
му не володіє необхідними знаннями, то справи, які не входять в його прямі службові обов’язки, бу-
дуть занедбані. Не всі справи у суспільстві можуть бути зафіксовані в законах, тому успішне 
управління залежить від рівня професіоналізму відповідальної посадової особи. "Порядок створюєть-
ся завдяки досконалим людям, хаос викликають люди нікчемні" [3, 152]. 

Про те, що окремі люди володіють лише певними здібностями і здатні до певного виду діяль-
ності – наголошує Платон. Він зазначає, щоб певна справа була успішною, необхідно, щоб її реаліза-
цією займалися відповідні особи. У праці "Держава" Платон описує ідеальний устрій і зазначає, що 
кожному треба доручити лише одну справу, до якої він здатний за своїми природними здібностями. 
Цим він має займатися все своє життя, не відволікаючись ні на що інше. Правитель повинен бути філо-
софом, який вчиться, розвивається і досягає певного морального рівня. Помічниками і проводирями по-
глядів правителя мають бути люди, які метою свого життя вважають служіння державній користі. 
Важливою умовою для безпеки держави є відсутність приватної власності в охоронців, бо на думку Пла-
тона, ніщо не повинно відволікати їх від загальних справ, від виконання обов’язків перед державою.  

У контексті питання про необхідні якості правителів, професіоналізм політиків, Платон критику-
вав демократію. За такого правління, ніхто не переймається тим, хто з якої сфери діяльності перехо-
дить до управління державою. Особа отримує владні повноваження на основі вміння сподобатись 
натовпу – писав Платон [4, 256]. 

Аристотель наголошував, що ті, хто планують займати вищі посади в органах державної влади 
повинні обов’язково мати такі найважливіші три якості: підтримувати існуючий державний устрій; мати 
великі здібності для виконання обов’язків, передбачених посадою; бути моральними і справедливими 
особами [5, 184]. Благо суспільства, на його думку, залежить від дотримання владою як мінімум двох 
умов: 1) правильно поставленої мети і завдань; 2) знаходження способів, засобів, коштів для досяг-
нення мети. Бувають випадки коли ці умови суперечать одна одній. Наприклад, мета визначена чітко і 
правильно, а в засобах досягнення допущені помилки. Інколи є всі необхідні засоби, але мета постав-
лена не правильно і тому результат не виправдовує очікувань. Іншими словами важливим є рівень 
професіоналізму політиків. Аристотель наголошував, що в тих демократичних державах, де вирішаль-
не значення має закон, владу отримують кращі громадяни, демагогам немає місця там, але там, де 
верховна влада заснована не на законах, з’являються демагоги. 

Значну увагу якостям правителя приділяє італійський філософ Н. Макіавеллі. Він аналізує пе-
реваги і недоліки таких якостей як щедрість і бережливість, жорстокість і милосердя, дотримання сло-
ва. Філософ наводить приклади поведінки різних правителів і обґрунтовує перевагу певних якостей, 
якими повинен володіти хороший правитель. Зокрема, правитель повинен бути бережливим. Філософ 
доводить, що щедрий правитель робить тимчасове добро для окремих осіб, а в кінцевому результаті 
його щедрість впливає на збільшення податків для населення. На його думку, правителі, які посягають 
на матеріальний добробут підданих, з часом викликають презирство і ненависть. Тому краще мати 
славу скупого правителя. Щодо жорстокості і милосердя, то Н. Макіавеллі, на відміну від багатьох ін-
ших філософів, доводить, що в багатьох випадках правитель повинен бути жорстоким стосовно пев-
них осіб задля блага більшості. Розглядаючи питання про те, що краще: коли правителя люблять чи 
коли правителя бояться, філософ відзначає, що страх підданих допомагає правителю управляти сус-
пільними справами більш впевнено. Загалом люди "невдячні і непостійні, схильні до лицемірства і об-

Політологія  Кукуруз О. В. 



Вісник НАКККіМ  4’2013 

 305

ману, їх відлякує небезпека і манить нажива" – зазначає Н. Макіавеллі [6, 50]. Також розглядається 
така риса правителя як дотримання слова. Оскільки філософ мав значний практичний досвід політич-
ної діяльності, то він доводить, що дуже часто правителі здійснювали важливі справи для своїх дер-
жав лише завдяки тому, що не дотримували слова. На його думку, правитель повинен бути схожим на 
лева, щоб відлякувати вовків і на лисицю, щоб вміти обходити капкани. Безумовно політика управлін-
ня державою має свої особливості в епоху Відродження. Крім того, необхідно пам’ятати, що Н. Макіа-
веллі такі якості й дії правителів виправдовує заради держави, а не приватних інтересів правителів. 
Відома фраза "мета виправдовує засоби" в контексті роздумів філософа означає, що метою є інтере-
си держави, які на той час найкраще можна було захистити правителю, який частіше є скупим, в де-
яких випадках жорстоким й інколи може не дотримуватись слова.  

Інші філософи силу, хитрість заміняють правом, яке є більш надійним регулятором суспільних 
відносин. Зокрема, нідерландський філософ Б. Спіноза вважав, що політики частіше створюють для 
людей труднощі, ніж піклуються про них, тому їх, частіше, називають хитрунами, ніж мудрецями. Вони, 
знаючи основні недоліки людей, намагаються їх виправити за допомогою страху, а не розуму. Він кри-
тикує теоретиків, які створюють утопічні моделі управління суспільством. Він вважає, що такі теорії не 
приносять користі, бо не мають нічого спільного з реальністю. Для того, щоб ті, хто управляє суспіль-
ними справами, не були схильні до недобросовісності чи дурних вчинків, у державі повинно бути все 
впорядковано на основі законів – наголошує Б. Спіноза [7, 288]. 

Цікаві думки щодо цього питання висловлював англійський соціаліст Дж. Уінстенлі. Він наголошу-
вав, що в управлінні державою важливими є три складові: закони, належні посадові особи і добросовісне 
виконання законів. Посадові особи повинні бути розумними, виконувати встановлені закони і не ставити 
свою волю вище правил свободи, не вимагати для себе прерогатив. Однією з умов, яка впливає на діяль-
ність посадових осіб є їх виборність. Дж. Уінстенлі наполягає, що всі виборні особи республіки мають пе-
реобиратися кожен рік, бо якщо вони залишаються довгий час на посаді, то втрачають чесність і уважність 
до всіх інших, і більше думають про своє благо. Навіть якщо з початку вони переймалися суспільними 
справами, то з часом безліч привілей роблять їх егоїстичними. Переобрання державних посадових осіб 
кожного року, на думку філософа, зумовлене наступними причинами. 1. Попередження зла (не допустити, 
щоб слуга республіки через почесті переповнився почуттям зверхності щодо інших громадян). 2. Недопу-
щення встановлення деспотизму (багаті посадові особи часто намагаються підтримувати свою величність 
за рахунок інших громадян). 3. Уникнення несправедливих законів (із-за відсутності частої зміни еліти в 
законах можуть підтримуватися обтяжливі для населення норми). 4 Забезпечення справедливості (поса-
дові особи будуть пам’ятати, що скоро владу отримають їх опоненти, які проаналізують їх діяльність і якщо 
виявлять несправедливість, то про це дізнається суспільство). 5. Підтримання правопорядку (велика кіль-
кість людей повинна підкорятися і коли є значна частина людей, які можуть і мають можливість управляти 
суспільними справами, то тоді більшість зацікавлена в підтримці хороших взаємовідносин). 6. Забезпечен-
ня управління державою здатними і досвідченими особами (саме від осіб, які керують суспільними спра-
вами залежать авторитет і рівень розвитку держави) [8, 338-339]. 

Роль правителів у розвитку держави аналізував український філософ С. Оріховський-
Роксоланин. У своїй праці "Напучення Королеві Польському Сигізмундові Августу" він визнає, що най-
важчою справою у світі є керування державою. С. Оріховський-Роксоланин як і багато інших філосо-
фів наголошує, що король повинен бути прикладом для всіх інших громадян. Життя короля не є 
особистим, ні приватним, а спільним і громадським. Він повинен демонструвати принципи справедли-
вості, чесності, миру і тільки в такому випадку очікувати і вимагати це від підданих. Філософ зазначає, 
що будь-хто не може бути при владі, а лише така людина, яка за природою своєю прагне до правди, 
справедливості та науки. Найважливіше завдання будь-якого правителя постійно навчатися. Бо якими 
б високими не були природні здібності людини, якщо вона не буде їх розвивати, то не зробить нічого 
гідного похвали – наголошував мислитель. Важливою запорукою міцної та тривалої влади є піклуван-
ня про прихильність людей. Вся діяльність короля має базуватися на законах. "Король – вуста, очі й 
вуха закону, а точніше, інтерпретатор закону, який присягнувся віру в королівстві зміцнювати і нічого 
іншого не робити, як тільки те, що закон велить" [9, 802]. Величезне значення для короля мають його 
спільники в управлінні державою – наголошував філософ. 

Значну увагу якостям осіб, які можуть успішно розбудовувати державу, приділяв український 
філософ В. Липинський. Він вважав, що керувати суспільними справами повинні кращі особи. Це по-
винна бути група осіб – національна аристократія, яка має матеріальну силу і моральний авторитет у 
суспільстві. Однією з найважливіших умов є їх бажання організовувати суспільне життя, керувати ін-
шими, які є не такими активними. Справжня національна аристократія повинна охороняти громадську 
єдність колективу, боротися з його радикальними течіями, примушувати окремих осіб поступатися 
своїми егоїстичними інтересами на користь інтересам колективу. Крім того, вона сама повинна бути 
взірцем для наслідування. Філософ акцентує увагу на авторитеті й законнослухняності. Влада трива-
ла та сильна, "коли вона авторітетна, коли вона кориться якомусь одному, всіми прийнятому та обовя-
зуючому всіх – і сильних і слабих – законові" [10, 186]. 

Отже, поради щодо успішного управління державними справами є предметом розгляду філо-
софів протягом всього суспільного розвитку. Спільним є те, що більшість філософів вважали, що пра-
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вителі, державні особи повинні мати необхідну мудрість, освіту, виховання, для того, щоб ефективно 
управляти суспільними справами. Будь-хто не повинен отримувати владу над всіма іншими. Для цього 
певні особи повинні мати відповідні якості, знання, вміння, які відрізняють їх від інших людей. Узагаль-
нивши уявлення філософів про осіб, які можуть здійснювати управління суспільними справами можна 
визначити певні правила для їх відбору і найважливіші якості, якими вони повинні володіти: 

1. До управління суспільними справами необхідно залучати людей мудрих, які володіють не-
обхідними знаннями, вміють їх застосувати. 

2. При обранні чи призначенні осіб на державні посади повинна досліджуватися їх здатність 
виконувати відповідні функції. 

3. Перевага повинна віддаватися особам, які постійно вчаться, розвиваються. 
4. Обираються особи, в ідеях і діях яких переважають інтереси держави, всього суспільства 
5. Здійснювати управління суспільними справами і бути прикладом для всього суспільства 

можуть особи, які дотримуються законів і для яких право є найкращим суспільним регулятором. 
6. Необхідно перевіряти відповідальність осіб, які претендують на владу в суспільстві. 
7. Особи, від рішення яких залежить життя багатьох інших людей повинні бути задоволені 

своїм життям, мати врівноважений психологічний стан. 
Особи, які претендують на посади в органах державної влади повинні мати такі якості як: муд-

рість, старанність, знання, справедливість, законослухняність, відповідальність, врівноваженість. 
Ще у Стародавньому Китаї філософи писали, що особи, які управляють суспільними справами 

повинні бути мудрими, мати посаду відповідну до своїх здібностей, високу заробітну плату і команду 
професіоналів необхідну для виконання функцій, покладених на них суспільством. Саме мудрих осіб 
повинен підтримувати і збирати навколо себе правитель, відповідальний за долю своєї країни. Зага-
лом політико-правова думка містить багато корисних порад щодо покращення сучасної політичної си-
туації. Особи, які відповідальні за розвиток держави повинні знати правила перевірені часом. 
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Кукуруз О. В. Профессиональные качества людей, которые управляют общественными делами: 

наследие политико-правовой мысли 
В статье исследуются мысли философов касательно правил отбора профессиональных управленцев, 

что важно для эффективного развития государства, определено профессиональные качества, которыми должны 
владеть люди, которые управляют общественными делами, предложено полезные советы для успешного управ-
ления государственными делами, которые наводятся в зарубежной и отечественной политико-правовой мысли. 

Ключевые слова: общество, государство, власть, политик, управленец, профессиональные качества, 
правила отбора лучших. 

 
Kukuruz O. Professional features of people, who ruled public affairs: property of the political and legal 

thought 
The state is complicated organization, that's why people, who ruled public affairs must be professional manag-

ers. Anybody can be a politician in democratic society. Modern politician can got power if he is able to convince people 
that he does their life better. Also politician should has much money to information company about his program concern-
ing develop of state. There are big difference between theoretical ideas and practical realization in the Ukraine. Some-
times politicians don't want to realization their programs; sometimes they don't can do it. It depends on their personality 
features. This problem is very actually for Ukraine. The author is looking for answers in publications of different philoso-
phies. They are studied issues about clever rulers, professional managers, and responsible politicians when first states 
were created. In this article are analyzed the ideas philosophies such as Kautilya, Мo Tzu, Xun-zi, Plato, Aristotle, Ma-
chiavelli, Spinoza, Winstanley, Orzechowski-Roksolanyn, Lipinskiy. 

At firs the author is referred to ancient Indian treatise about politics – "The Arthashastra" by the names Kautilya. 
In his opinion, leadership should birth in a noble family, has good fortune, intellect, association with elders, being right-
eous, truthful, enthusiastic and disciplined, not breaking his promises, showing gratitude to those who help him, has de-
sire to learn, listening to others. Kautilya insists that only leadership with these qualities is basis of correct politics. 

Chinese philosopher Mo Tzu one of the first in China put forward the idea that public positions should take only 
talented people. He encouraged the development of intellectual abilities of people who can give benefit for all community. 
From his point of view, only capable and worthy people should rule state. The power should not pass into the hands of 
incapable people just because they are relative of person, who has power. Another Chinese philosopher Xun Zi wright, 
that governance should following these rules: the wise and able people to nominate for public office, lazy and unable 
people fired from office; thieves should be punished, ordinary people need to educate. 

Plato – philosopher from Greece describes an ideal system and notes that each should have only one work 
which he can do the best, because he has natural abilities. He can does it during all his life and doesn't distract to any-
thing else. The ruler should be a philosopher, who learns, develops and reaches a certain moral level. Assistants of 
leader must be people, who want to provide interests of state. Greece philosopher Aristotle says that those who plan to 
occupy positions in government should necessarily have three main features: to support the existing political system, to 
have a great ability to perform the duties correspond to their position, to be moral and fair person. 

Italian Machiavelli special attention devoted qualities of ruler. Politician must be thrifty, sometimes cruel to some 
people that big part of society can live safely. Also ruler must be like lion and fox that scares wolfs and can avoids traps. 
Dutch philosopher Spinoza insisted that politicians often create difficulties for people than taking care of them, so they 
are often sly than wise people. All relation in society must be regulated on the basis of laws. 

English philosopher Winstanley says that state people should be clever, fulfill current legislation, and not put 
their will above rules liberty and not demand prerogatives for themselves. One of the conditions their effective activities 
are making choices every year, because if they were ruler long time, than they can lose their integrity and attention to 
citizens and think more about their welfare. 

Ukrainian philosopher Orzechowski-Roksolanyn wrought that the ruler should be an example for all other citi-
zens. Life of ruler is not personal or private, it is public, that's why he must demonstrate the principles of justice, fairness, 
peace and only in that case expect and demand it from members of society. Another Ukrainian philosopher Lipinskiy 
thought that manage public affairs must the best people, who have financial power and moral authority in society. One of 
the most important conditions is their desire to organize social life, to lead others, who are less active.  

Almost all philosophies wrought that rulers for effective manage develop of country must have wisdom, knowl-
edge and education. Anybody shouldn't have power. Thinkers separate rules of selection professional managers for ef-
fective develop of state. 1. It must be people, who are wise, have corresponding knowledge and can it realize. 2. They 
can fulfill the duties of state employee. 3. The society has to choose person, who often learn and develop. 4. The politi-
cians, who protected interests of state and all society, must have preference electorate. 5. It has to be people, who fol-
lowing to law and they are example for other citizens. 6. The power in society can have only responsible person. 7. 
Besides, people, who manage other people obligatory, should be steady and satisfied with their own life. 

So, people, who ruled public affairs must have features such as: wisdom, diligence, knowledge, justice, follow to 
law, responsibility, and steadiness. The responsible ruler gathers for manage state such people. Much useful ideas and 
advices for improve modern political situation are in political and legal thought.  

Key words: society, state, power, politician, manager, professional features, rules of selection of the best. 
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ЖИТТЄВО-ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВА СПАДЩИНА О.М.СЕМАШКА: 
до п’ятої річниці від дня смерті Олександра Миколайовича Семашка 

 
Був чоловік і нема. Як же це, вічний світе? 

Вернеться осінь … зима. Прийдуть весна і літо. 
А чоловіка – нема… Як же це, клятий світе?! 

(Борис Олійник) 
 
Коли філософ іде з життя, певно? там, у садах небесної Академії його зустрічають такі ж достойни-

ки – Сократ, Платон, Піфагор, Сковорода… А ми живемо і ніяк не можемо збагнути, як можна було піти з 
життя так рано, так несвоєчасно. Олександр Миколайович Семашко – видатний вчений, просвітитель, лю-
дина вишуканої інтелігентності, наш сучасник, який залишив за собою велику наукову духовну спадщину. 

Науково-творча діяльність Олександра Миколайовича розпочалася у 60-х роках минулого сто-
ліття і багато в чому була обумовлена його щирою любов’ю до мистецтва, вивченню і дослідженню 
якого він присвятив свій талант вченого. О. М. Семашко блискуче викладав в багатьох ВНЗ України, в 
тому числі п’ять останніх років – у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, що роз-
ташована у святому місці – на території Києво-Печерської Лаври. 

Народився Олександр Миколайович 11 лютого 1937 року в м. Кривий Ріг у сім’ї вчителів. Під 
час війни родина переїхала у Велику Лепетиху Херсонської області. Дитинство, юність, шкільні роки 
Олександра Миколайовича пройшли у мальовничому куточку України, на березі Дніпра. Любов до 
українського села, української мови, народної культури, української пісні, Дніпровських плавень, 
херсонських степів Олександр Миколайович проніс через все життя. 

Закінчивши школу, О. М. Семашко поступив до Івано-Франківського педагогічного інституту на 
факультет історії, української мови та літератури. Під час навчання займався науковою роботою. З 
1959 року, закінчивши інститут, працював вчителем історії спочатку на Херсонщині (с. Велика Лепеха), 
потім – на Івано-Франківщині (с. Цуцилів) завучем школи, звідти був призваний до Лkав Радянської 
Армії. Під час служби в армії здав екзамени кандидатського мінімуму в Академії наук. Після армії О. М. 
Семашко працював викладачем філософії у Запорізькому машинобудівному інституті, звідти поступив 
на навчання до аспірантури Дніпровського університету, яку достроково завершив, захистивши канди-
датську дисертацію на тему "Художні потреби студентів: шляхи і засоби їх розвитку". 

О. М. Семашко працював старшим викладачем, пізніше доцентом Запорізького машинобудів-
ного інституту, доцентом Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту. У 1987 році 
Олександра Миколайовича запрошують до Запоріжжя очолити кафедру філософії Запорізького індус-
тріального інституту. Саме тут О. М. Семашко започаткував всеукраїнське дослідження художньої 
культури, яке лягло в основу докторської дисертації "Соціально-естетичні проблеми розвитку художніх 
потреб", яку він успішно захистив у 1984 році. 

У 1987 році за запрошенням Олександр Миколайович переїздить до столиці України м. Києва, 
де і розпочалась 20-річна трудова діяльність професора Семашка – на той час уже відомого вченого, 
життєлюба, великого шанувальника мистецтва, який вирізнявся ерудицією, розмаїттям наукових інте-
ресів. Саме він став одним із засновників української соціології мистецтва, написавши першим навча-
льний посібник "Соціологія мистецтва", заснований на узагальненні провідних, особливо в останню 
чверть століття, емпіричних дослідженнях художнього життя України. 

З 1987 року О. М. Семашко працює на посаді професора кафедри культурології Київського ін-
ституту політології. З 1992 року – він науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, етнології і 
флористики ім. Рильського НАН України, заступник директора Інституту Українознавства Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка. 

У 2002 році О. М. Семашка запрошують працювати до Державної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв на посаду професора кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін. У 2003 році в 
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ДАКККіМ створюється кафедра соціології, яку очолив доктор соціологічних наук, професор Погорілий 
Олександр Іванович, запросивши в штат на посаду професора Олександра Миколайовича. 

З 2005 року О. М. Семашко призначений на посаду завідуючого кафедри соціології та дирек-
тора Центру соціологічних досліджень ДАКККіМ. Саме в цей період Олександр Миколайович започат-
ковує соціологічні моніторинги серед студентів та викладачів Академії, які проводяться до цього часу. 
В цей час він пише низку наукових посібників, монографій, наукових публікацій, розробляє навчально-
методичні комплекси, спецкурси, які з зацікавленням слухають студенти та аспіранти. Він вперше роз-
робив і втілив у навчальну діяльність ВНЗ спецкурс "Соціологія книги і читання", який сам і викладав. 

Вся трудова діяльність Олександра Миколайовича була тісно пов’язана з книгою. Він любив 
працювати у бібліотеці. Ця любов до книги була привита ще з раннього дитинства його батьком-
педагогом Миколою Арсентійовичем, який навчив сприймати книгу як витвір мистецтва, як велику ес-
тетичну цінність, особливо це стосувалося книжок про рідну Україну. Щорічно відвідуючи свою рідну 
Велику Лепетиху, О. М. Семашко багато часу проводив у бібліотеці, сприяв поповненню книжкового 
фонду необхідною літературою через Парламентську бібліотеку України. О. М. Семашко постійно на-
магався сприяти культурному розвитку своєї малої Батьківщини, турбувався про виховання та культу-
рне зростання своїх юних земляків, прищеплюючи їм любов до України, рідного краю, української 
мови, сприяв навчанню своїх молодих земляків у ВНЗ м. Києва.  

Кожну написану ним і видану книжку Олександр Миколайович передавав у Великолепитську 
бібліотеку як звіт перед своїми земляками і друзями. Книжки він присвячував пам’яті своїх батьків, 
яких він дуже шанував і справу їхню як педагогів продовжував. Його батьками і самим Олександром 
Миколайовичем була започаткована династія викладачів. Дружина – Семашко Лариса Петрівна – по-
над 49 років працювала вчителем історії, інспектором шкіл міст Запоріжжя та Києва. Донька – Людми-
ла Олександрівна – доцент, кандидат історичних наук НАКККіМ. Онука – магістр соціології, старший 
викладач кафедри суспільних наук НАКККіМ. 

Професор О. М. Семашко вважав книгу найбільшим капіталом у житті, а тому без сумнівів ра-
дів би як найвищій нагороді тому, що бібліотека на його Батьківщині на Херсонщині носить його ім’я, 
до якої він ще при житті передав не одну сотню книжок з власної бібліотеки.  

О. М. Семашко працював у різних напрямах, зокрема: українознавства, культурології, соціології, 
мистецтвознавства, естетичного виховання, бібліотекознавства тощо. За період своєї творчої діяльності 
видав понад 200 наукових праць та навчальних посібників, серед яких отримали визнання такі роботи, 
як: монографія "Художні потреби і їх розвиток у молоді (досвід соціально-естетичного вивчення художніх 
запитів студентів)" (1977 р.); монографія "Соціально-естетичні проблеми розвитку художніх потреб" 
(1985 р.); навчальний посібник "Культурологія: українська та зарубіжна культура"(2000 р. та 2006 р.); на-
вчальний посібник "Соціологія культури" (у співавторстві, 2002 р.); книга "Театр і глядач в сучасні й соці-
окультурній реальності. Ч.1. (у співавторстві, 2002 р.); навчальний посібник "Культурологія" (у 
співавторстві, 2003 р.); навчальний посібник "Українська та зарубіжна культура" (у співавторстві, 2003 
р.); навчальний посібник "Світова художня культура: від первісного до початку середньовіччя" (у співав-
торстві, 2004 р.); навчальний посібник "Соціологія мистецтва" (2005 р.); монографія "Духовні потреби 
дітей України: Грант Президента України для обдарованої молоді для проведення дослідження "Духовні 
потреби дітей України" (2005 р.); книга "Глядач і театр: соціодинаміка взаємовідносин: соціологічне до-
слідження за науковою темою "Шляхи удосконалення організаційно-творчої діяльності київських театрів і 
формування глядацької аудиторії" (у співавторстві, 2006 р.); навчальний підручник "Соціологія" (у співав-
торстві, 2006 р. та 2008 р.);.  

Олександр Миколайович співавтор державних програм "Модернізація культурно-дозвіллєвої 
діяльності", "Молодь і дозвілля", "Національна програма естетичного виховання населення України". 
Праці професора О. Семашка відомі і визнані у багатьох країнах колишнього СРСР. Він запрошувався 
і виступав з доповідями на наукових конференціях у Москві, Санкт-Петербурзі, Свердловську, Курську, 
Воронежі, багатьох містах України: Харків, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Львів тощо. О. М. Се-
машко був відомим вченим за межами України. Мав наукові зв’язки з вченими Польщі, Німеччини, 
Болгарії. Його стаття "Українська культура" опублікована в бразильсько-португальській енциклопедії, 
багато наукових праць опубліковано у збірниках Польщі та Росії.  

Професор О. М. Семашко постійно співпрацював з бібліотеками, організовував і проводив дослі-
дження українського читача в бібліотеках, серед яких Національна бібліотека України імені В. І. Вернадсь-
кого, Парламентська бібліотека та інших. Матеріали "Вивчення читача в українському бібліотекознавстві" 
були використані в докторських дисертаціях, якими керував Олександр Миколайович. Як вчений він по-
стійно займався науковою роботою, свої знання впродовж 45 років передавав студентам. Понад 20 аспі-
рантів під його керівництвом захистили кандидатські дисертації, вісім докторантів – докторські. 

Олександра Миколайовича прожив майже 71 рік, з яких його трудовий стаж склав 53 роки. Бу-
дучи відомим вченим О. М. Семашко брав активну участь у науково-творчій та громадській діяльності 
в Україні. Неодноразово був членом Вчених Рад по захисту докторських дисертацій Інституту філосо-
фії, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. Експерт ВАКу, керівник 
секції соціології культури і мистецтв "Української соціологічної асоціації", Віце-президент Української 
Академії наук національного прогресу, Член-кореспондент Української Академії політичних наук, По-
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стійний член ВАКу Інституту філософії НАН України, Керівник Соціологічної служби та член оргкоміте-
ту театральної премії "Київська пектораль", Член спілки театральних діячів України – ось неповний 
перелік всіх наукових здобутків вченого. 

За плідну працю Олександр Миколайович неодноразово відзначався різними нагородами, зок-
рема: 1978 р. – Почесний знак "Переможець соціалістичного змагання"; 1984 р. – медаль "Ветеран 
праці"; 1986 р. – Орден "Знак пошани"; 1997 р. – Почесний знак "Відмінник освіти України"; 1999 р. – Ме-
даль "Захисник Вітчизни", а також безліччю грамот, подяк тощо. З 2007 р. – Лауреат премії Української 
академії наук. 

Професор О. М. Семашко став улюбленим вчителем не для одного покоління студентів та мо-
лодих науковців. Його лекції були не тільки цікавими та змістовними, а й з елементами новітніх педа-
гогічних підходів та запровадженням власних інноваційних технологій. Будучи людиною дуже 
начитаною, він часто цитував провідних науковців, читав вірші українських поетів та прозу письменни-
ків студентам та аспірантам на лекціях, колегам по роботі. Його вислів: "бажаю калокагатії" (гармоній-
не поєднання фізичних і моральних якостей, прекрасного і доброго в людині) став крилатою фразою 
серед колег та знайомих. Він був наділеним великим даром, вмів бачити мистецтво так, що при його 
спогляданні картин все навколишнє якось стихало і здавалося, що немає більш нічого: тільки Глядач і 
Картина. Саме тиша абсолюту виникала навколо, коли Олександр Миколайович вів діалог з мистецтвом. 
Його наукова думка формувалася через стан високого натхнення вченого і мислителя, саме тому праці 
О. М.Семашка, його духовна спадщина – національне надбання, яке необхідно осмислити не тільки 
прямим його учням і послідовникам, а й надати можливість ознайомити великий науковий загал. 

Видатний науковець та громадський діяч О. М. Семашко долучався до розбудови та створення 
в межах соціуму розвиненого цілісного культурно-інформаційного простору науки і культури як фун-
даментальної умови повноцінного розвитку творчої особистості, суспільства, формування модерної 
української нації. Він активно займався культурно-просвітницькою діяльністю, популяризацією культу-
ри і мистецтва, підтримкою молодих творчих особистостей в Україні, був співавтором багатьох важли-
вих державних програм. 

У своїх лекціях, бесідах як викладач, учитель Олександр Миколайович наголошував на важливості 
належного збереження національної культурної спадщини, формування національно-мовного культурного 
простору, виховання професійних кадрів у сфері національної науки та культури, забезпечення інтенсив-
ного розвитку вітчизняних культурних індустрій, інтеграції української культури до світового культурного 
простору, формування засобами культури позитивного іміджу в України в світі тощо. 

У своїх наукових пошуках О. М. Семашко порушував також питання щодо музичної творчості, 
форм музичного побутування суспільства, формування музичних вподобань, потреб, ідеалів, смаків, 
визначення шляхів та перспектив розвитку музичної культури, прогнозування її процесів. Олександр 
Миколайович сам регулярно долучався до зустрічі з прекрасним, відвідуючи театри, філармонію, ви-
ставки та інші культурно-мистецькі заклади та заходи м. Києва. 

Енергія любові й щирості, яку випромінювала ця людина, залишається назавжди з тими, хто мав 
радість спілкуватися з нею. Вдячна долі, що така нагода випала мені не тільки спілкуватися, а й працювати 
на одній кафедрі як колезі, вдячній своєму наставнику і учителю. О. М. Семашко – Людина на всі часи. На-
стільки органічно співіснував він у середовищі старовинної Лаврської архітектури, його образ був співзвуч-
ним з віковим відлунням Лаврських дзвіниць. Олександр Миколайович розкриває вікно кафедри після 
лекції, і до аудиторії вривається веселий переспів, гомін студентів… Здавалося, так буде завжди… 

4 січня 2008 року через короткочасну хворобу закінчився життєвий шлях професора О. М. Се-
машка. Минає п’ять років від дня смерті, проте Олександр Миколайович продовжує жити в тій науковій 
спадщині, якою збагатив естетику, соціологію, українознавство, мистецтвознавство – і не тільки України.  

Кафедра суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв п’ять років 
поспіль як започаткувала проведення наукових конференцій, круглих столів, присвячених пам’яті Оле-
ксандра Миколайовича Семашка. На них обговорюються соціологічні, культурологічні, філософські 
проблеми, ті, які у свій час порушував професор. 

Олександр Миколайович О. Семашко назавжди вписав своє ім’я в історію наукової думки на-
шої країни. Його ім’ям може пишатися Україна. 

Колеги, ті, хто його любив та поважав, хто мав щастя з ним спілкуватися, кому він щедро від-
давав свої сили і своє серце, вшануймо його пам’ять. Світла пам'ять, Вам, шановний професоре, ко-
лего, наставник, вчитель… 
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МИСТЕЦТВО В СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ 

ХІХ – початку ХХ століття 
 
У статті розглядається проблема визначення ролі мистецтва у соціологічних теоріях ХХ сто-

ліття, основні теоретичні підходи та напрями дослідження західної і радянської соціології мистецтва. 
На основі порівняльного аналізу робиться спроба оцінити їх значення. 

Ключові слова: мистецтво, суспільство, соціологія мистецтва, соціологічні теорії та підходи. 
 
The article considers the problem of determining the role of art in the social theories of the twentieth 

century, major theoretical approaches and directions of the research of the Western and Soviet sociology of 
art. On the basis of comparative analysis is done the attempt to evaluate their value. 

Keywords: art, society, sociology of art, sociological theories and approaches. 
 
Вплив мистецтва на різні аспекти соціального, економічного, політичного та психологічного 

життя суспільства залишається надзвичайно важливим. Мистецтво, в силу своєї специфічності, впли-
ває на всі сфери свідомості та діяльності людини. Тому актуальним є звернення до детального ви-
вчення його соціологічних проблем упродовж ХІХ – початку ХХ століття.  

Метою дослідження є визначення ролі мистецтва в соціологічних теоріях у ХІХ – на початку ХХ сто-
ліття. У зв’язку з поставленою метою формуються основні завдання: визначити основні теоретичні підходи та 
напрями дослідження західної та радянської соціології мистецтва; розглянути загальні тенденції її розвитку. 

"Соціологія мистецтва – це суміжна сфера соціології та мистецтвознавства, предметом якої 
виступають соціальні функції мистецтва. Є декілька трактувань щодо визначення того, чим саме за-
ймається соціологія мистецтва. В широкому сенсі воно визначається як дослідження взаємозв’язків 
між суспільством в цілому, соціальними інститутами та мистецтвом як специфічною сферою впливу на 
суспільну діяльність. В більш вузькому значенні соціологія мистецтва розуміється як галузь загальної 
соціології, яка вивчає за допомогою сукупності методів конкретно-соціологічного дослідження, як мис-
тецтво впливає на аудиторію, соціальні механізми і засоби розповсюдження мистецьких творів, худо-
жній смак публіки, його диференціацію, на художню продукцію" [12, 80]. Сучасний підхід до вирішення 
цього питання вважає доречним об’єднати обидва підходи. 

У ХІХ столітті основи соціології мистецтва були закладені у філософії позитивізму, основополож-
ником якої був французький вчений О. Конт. Позитивізм заперечував традиційну, класичну філософію і 
ставив на її місце "позитивну науку". О.Конт розумів соціологію як емпіричну науку, яка повинна будуватися 
на емпіричних спостереженнях і статистичній обробці їх результатів. Завдання цієї філософії – полишити 
людину мислення і свідомості, щоб позбавити її хвилювань і сумнівів. Філософія займає особливе місце в 
системі суспільної свідомості, але вона як наука є неспроможною, бо її предметом виступають "метафізич-
ні проблеми". На думку О. Конта, ці проблеми виходять за рамки об’єктивної реальності. Більш того, вони 
не вирішуються відомими формами і методами наукового пізнання. Все містичне, міфічне і метафізичне 
слід усунути з науки. Пізнанню підлягають лише факти емпіричного досвіду, явища, а не сутності.  

У теоретичній спадщині О. Конта зустрічаються положення, які стосуються соціологічного під-
ходу до мистецтва. Він вказує на зв’язок мистецтва з суспільною свідомістю: мистецтво охоплює те, 
що найбільш загально та чітко виражене в цій свідомості. Говорячи про завдання мистецтва, О.Конт 
вважає, що воно повинне розвиватися відповідно до духу нового часу: сприяти утвердженню буржуаз-
ного устрою і його культури, активній популяризації інтелектуальних та моральних цінностей.  

Редукціонізм, властивий позитивізму, найбільш яскраво проявився у творчості англійського вчено-
го Г. Спенсера, особливо в його соціології. Всі соціальні явища він тлумачить суто біологічно. Вчений упо-
дібнює суспільство живому організму. Його соціологія мистецтва побудована на теорії гри та еволюції. Він 
показує, що закони біологічної еволюції діють і в художній сфері. Розвиток мистецтва, за Г. Спенсером, 
йде шляхом відокремлення естетичної мети мистецтва від неестетичної, поки воно починає виявляти 
свою ігрову сутність. Це приводить Г. Спенсера до виправдовування теорії "мистецтво для мистецтва". 

У Франції інтерес до мистецтва відобразився в трактаті П.-Ж. Прудона "Про принципи мистец-
тва та його соціальне призначення". Він підкреслює тісний взаємозв’язок мистецтва та суспільства, 
тому що в матеріальному мистецтві виступає все соціально цікаве. "Ми вимагаємо від них не їх влас-
них вражень, а своїх; вони не для себе малюють, співають та грають, а для нас…" [8, 176]. З цих пози-
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цій Прудон різко критикує принцип "мистецтво для мистецтва". Однак протиставлення особистісного 
соціально важливому привело його до спрощення соціологічного аналізу. 

У цей час в Росії важливими є естетичні погляди М. Г. Чернишевського. Він вважає, що головни-
ми чинниками, які формують моральну свідомість, є природні потреби, а також громадські звички і об-
ставини. Його етика ґрунтується на концепції "розумного егоїзму" і антропологічному принципі. 
Людина як біосоціальна істота належить до світу природи, детермінуючи його сутність, і взаємодіє в 
суспільних відносинах з іншими людьми, в яких вона реалізує споконвічне прагнення своєї натури до 
задоволення. Внесок Чернишевського у світову естетичну думку визначався тим, що він підходив до 
вирішення багатьох актуальних проблем мистецтва з позицій матеріалістичної філософії, коли в сфері 
естетики панувала ідеалістична теорія, що спиралася на вчення філософа-ідеаліста Гегеля. Основні 
положення естетики Чернишевського відображені в його дисертації "Естетичне відношення мистецтва 
до дійсності" (1855), в якій він приходить до висновку, що прекрасне – це життя. Своє розуміння прекра-
сного Чернишевський засновує на переконанні про первинність матерії, реального світу. За переконан-
ням вченого, дійсність завжди вище мистецтва. Ця дійсність, цей світ прекрасні самі по собі, а не як 
відблиск якоїсь ідеї. Він чітко формулює мету і завдання мистецтва. Мистецтво – це відтворення всього, 
що цікаво для людини в житті. Провідну закономірність розвитку російської літератури Чернишевський 
вбачав у її зближенні з дійсністю, у поглибленні критичного реалізму і народності. Погляди Чернишевсь-
кого на мистецтво є позитивістськими – мистецтво подібно науці і має відтворювати справжню дійсність. 

Важливим є те, що Чернишевський був соціологом в країні, де соціологія довгий час офіційно 
не визнавалася та не мала статусу самостійної науки. Однак ідеї О. Конта не були сприйняті вченим, 
він не був готовий, за своїм переконанням, стати засновником нової науки в Росії. 

Основоположником соціології мистецтва вважають представника буржуазного позитивізму, 
французького теоретика І. Тена, який виклав свою концепцію в курсі лекцій, прочитаних ним у Школі вито-
нчених мистецтв у Парижі (1864), а також в книзі "Філософія мистецтва" (1865-1869). Він створив позитив-
но-ідеалістичну соціологію мистецтва, яка використовувала природно-наукові терміни і намагалася стати 
об’єктивною наукою. В своїй основній праці "Філософія мистецтва" І. Тен розробляє натуралістичний ме-
тод вивчення мистецтва. Природно-наукове розуміння причинності він намагається перенести на вивчення 
суспільної свідомості. І. Тен стверджував, що художній твір, стиль і манера художника повністю визнача-
ються "загальним станом розумового і морального розвитку" свого часу. Згідно з теорією детермінованості 
(від лат. determinare – "визначати") – зумовленості, "твори людського розуму, як і твори живої природи, по-
яснюються лише своїм середовищем" [10; 5, 7]. Вчений відмічав зв’язок мистецтва не тільки з духовним 
життям суспільства, а й з його психологією, яка забезпечує збіг загальних рис, які виділяються митцем, зі 
смаками публіки. І. Тен доводив положення своєї теорії на прикладах з історії мистецтва.  

На основі філософського позитивізму О. Конта та естетичних поглядів І. Тена виникає натура-
лізм як пізня стадія розвитку реалізму (позитивізму) в літературі кінця XIX – початку XX століття. Пер-
шим термін "натуралізм" використав для позначення власної творчості Е. Золя – автор теоретичних 
праць "Експериментальний роман" (1880), "Романісти-натуралісти" (1881) і "Натуралізм в театрі" 
(1881). Творчість Е. Золя користувалася популярністю в Росії на декілька років раніше, ніж у Франції. 
Важливим було спілкування Е.Золя з І. С. Тургенєвим. 

Натуралізм виник під впливом бурхливого розвитку природничих наук, в результаті чого відбу-
валося перенесення наукових методів спостереження і аналізу до області художньої творчості. Його 
представники прагнули до найбільш безпристрасного і об’єктивного відтворення реальності літерату-
рними методами, до перетворення романів в "документ" про стан суспільства в певному місці і часі. 
Людина і її вчинки розумілися як зумовлені фізіологічної природою, спадковістю і середовищем – соці-
альними умовами, побутовим і матеріальним оточенням.  

У своєрідну школу за межами Франції натуралізм склався в Італії (веризм) і в США. Американ-
ські письменники-натуралісти – Т. Драйзер, С. Крейн, Фр. Норріс, Дж. Лондон, Дж. Стейнбек – нещад-
но фіксували реалії повсякденного життя суспільства на полях бою і міських окраїнах. Загалом їх 
твори ще більш песимістичні, ніж романи Е. Золя. Веризм – реалістичний напрям в італійській літера-
турі, музиці та образотворчому мистецтві кінця XIX століття (Дж. Верга, Л. Капуана, Д. Чамполі, П. Ма-
скан’ї, Дж. Пуччіні, Р. Леонкавалло). 

Першою спеціальної працею з соціології мистецтва вважають трактат "Мистецтво з точки зору 
соціології", опублікований французьким філософом Ж.-М. Гюйо в 1889 році. Головним завданням Гю-
йо було розглянути естетичне у його зв’язку з суспільством, яке, на його думку, виникло з двох начал – 
договору людей про сумісну діяльність та із існування біологічних основ соціальності. З еволюцією 
суспільства мистецтво отримує розвиток саме "життєвих імпульсів соціальності", а також характеризу-
ється єдністю волі, відчуттів та почуттів, тобто симпатії. Головна соціальна роль мистецтва – створен-
ня симпатії в суспільстві. В своїй праці "Мистецтво з точки зору соціології" Гюйо показує, що 
мистецтво соціальне за походженням, ціллю, сутністю. Він вважає, що "мистецтво – це концентроване 
життя" [3, 100]. Ця ознака пояснює довгу історію існування мистецтва, його перехід із століття в століт-
тя, служіння людям в якості зразка для наслідування, порадника та вчителя. 

Естетична концепція Ж.-М. Гюйо була свідомо задумана як певний синтез філософського, со-
ціологічного, психологічного і соціально-психологічного підходів до мистецтва. Тому естетичні принци-
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пи французького філософа викликали відгуки серед таких авторів, як Л. Толстой, Е. Анічков, А. 
Миронов, В. Фаусек, В. Гаузенштейн, Г. Плеханов. Так, Л. М. Толстой розділяє його точку зору щодо 
визначення краси і мистецтва, погоджується з думкою про те, що саме "мистецтво піднімає людину з 
особистого життя в життя всезагальне завдяки однаковим почуттям" [15, 108]. Прогрес мистецтва, на 
думку В. Гаузенштейна, також багато в чому вимірюється ступенем симпатії, яку воно викликає. І це 
допомагає йому успішно виконувати своє основне завдання – поширення естетичної соціальності. Г. 
В. Плеханов аналізує деякі роботи Гюйо і, хоча він не погоджується з його поглядами, відзначає, що 
його роботи є надзвичайно актуальними і сприяють подальшим дослідженням. 

Соціально-філософські погляди Ж.-М. Гюйо були досить специфічні за своїм характером: з од-
ного боку, пов’язуючи себе з позитивістської традицією, філософ продовжує теоретичну розробку на-
мічених у ній проблем, з іншого – поряд з Ф. Ніцше виступає в якості засновника "філософії життя". 

Ідеї Гюйо набули завершеності і розвитку у працях французького вченого Ш. Лало, який вважав, 
що мистецтво суттєво впливає на суспільство. Виникнення мистецтва, на його думку, пов’язане з працею, 
він показує як поступово відбувається процес розподілу художньої праці. Цей процес ускладнює можли-
вість митців жити за рахунок своєї роботи, оскільки погляди публіки формуються інститутом посередників 
(критиками, видавництвами, інтерпретаторами), який діє, як правило, в інтересах пануючої верхівки. Ш. 
Лало виділяє п’ять функцій мистецтва, вводить критерії естетичного та неестетичного, а також соціологіч-
ного ставлення до дійсності і мистецтва, механізм специфічного функціонування мистецтва в суспільстві. 

Слід відзначити, що по своєму впливу на суспільство, по силі і глибині філософської думки ро-
сійська художня література часто перевершувала професійну філософію. Так, у своїх творах Ф. До-
стоєвський і Л. Толстой поставили ключові питання людського існування. 

Ф. М. Достоєвський намагався примирити народ і інтелігенцію, традиційну російську релігій-
ність і новоєвропейску освіченість, слов’янофільскі і західні традиції в ім’я морального "оздоровлення" 
російського суспільства. Він порушив питання про антропологічне коріння соціального зла, про само-
цінність особистісної свободи і про необхідність етичного фундаменту, без якого ця свобода переро-
джується в руйнівне і асоціальне свавілля. У романі "Злочин і покарання" Достоєвський як би 
передбачає імморалізм ніцшеанської "надлюдини", показує глибинну необхідність етичного початку, 
яка настільки ж невід’ємна від людської особистості, як і свобода волі. Він ставить своїх героїв в екст-
ремальні умови, проводить над ними жорстокий експеримент, щоб з’ясувати, де та трагічна межа, за 
якою втрачається людяність, і зло насувається безповоротно. У пошуках виходу Достоєвський зверта-
ється до ідеалу "позитивно прекрасної людини", яка перебудовує стосунки з оточуючими за принци-
пом самовіддачі і прощення. Він покладає великі надії на російський народ як на месіанського носія 
вищої духовної істини, що втрачена Заходом, і на патріархально-монархічні основи. Національне по-
кликання Росії він бачить у християнському безкорисливому примиренні народів. 

Важливими є естетичні погляди на мистецтво і Л. М. Толстого. Свою точку зору він виразив 
вже в своїй першій статті по естетиці "Для чого пишуть люди?" (1851), а потім у щоденниках, листах, 
художніх і публіцистичних творах, трактаті "Що таке мистецтво?". Питання мистецтва і літератури, по-
рушені в естетиці Толстого, тісно пов’язані з основними соціальними проблемами ХІХ століття. Однією 
з найважливіших проблем творчості Толстого є проблема народу, а в його естетиці – проблема на-
родності мистецтва і літератури. Мистецтво повинне служити народу, бути для нього доступним і зро-
зумілим. У трактаті "Що таке мистецтво?" автор пише про те, що для художника є надзвичайно 
цікавим життя і діяльність працюючих людей. Тому від творів мистецтва вимагається не витонченість 
техніки та форми, а ясність, простота і стислість. Визначаючи цілі і завдання художньої діяльності, То-
лстой підкреслював, що мистецтво та література мають високе призначення і покликані стверджувати 
добро та чесно і безкорисливо служити людям. Він вважає, що вищим покликанням людини є мораль-
на діяльність, якщо всі будуть добрі, все буде красиво. Краса – головна ознака мистецтва. "Для того, 
щоб точно визначити мистецтво, – говорить Толстой, – треба насамперед перестати дивитися на ньо-
го як на засіб насолоди, а розглядати мистецтво як одну з умов людського життя. Розглядаючи ж так 
мистецтво, ми не можемо не побачити, що мистецтво є одним із засобів спілкування людей між со-
бою" [15]. Толстой вважав мистецтво, як і науку, необхідною умовою людського життя, бо якщо не бу-
ло б науки і мистецтва, не було б людини і людського життя.  

Дещо іншою була ситуація на території України. Традиції соціомистецького напряму в Україні 
були започатковані в XIX столітті. Соціологічний підхід до аналізу мистецтва і художньої культури реа-
лізується у творчості І. Франка, Л. Українки, М. Коцюбинського, М. Грушевського.  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття на розвиток естетичних поглядів на Україні значний 
вплив мали ідеї російських революційних демократів, особливо М. Чернишевського.  

Так, І. Франко виступав проти ідеалізму, пропагував ідеї соціалізму, значний вплив на нього 
спричинила спадщина Т. Шевченка, знайомство з російською реалістичною літературою і матеріаліс-
тичною естетикою В. Белінського, М. Добролюбова, М. Чернишевського та марксистським вченням. Фран-
ко розглядав літературу як невід’ємну частину соціального життя. Як матеріаліст він проголошував 
пріоритет життя перед мистецтвом. Вважав, що мистецтво як форма суспільної свідомості основується на 
матеріалі реальної дійсності, а духовний та культурний розвиток залежить від економічних та політичних 
факторів. На його погляд, література, як і наука, повинна збирати та описувати факти повсякденного жит-
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тя, аналізуючи їх та роблячи висновки. Завдання автора якомога реалістичніше відображати життя у своїх 
творах, тоді вони будуть більш живими та сучасними. Також важливим є розуміння Франком "аналізу душі 
людини", в цьому питанні його увагу привертали твори Л. Толстого та Ф. Достоєвського – своїм інтересом 
до "діалектики душі" героїв, співчуттям та любов’ю до людей. Франко вважав, що факти суспільного життя 
відображаються в душі та свідомості людини і в ній же зароджуються нові події соціального життя. 

В українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття яскраво виявляється вивчення та роз-
криття внутрішніх душевних конфліктів, психологічний аналіз повсякденного життя звичайних людей, 
що проявилося в творчості Л. Українки, М. Коцюбинського, В.Стефаника та інших. 

Соціологія мистецтва як самостійна галузь дослідження виділяється наприкінці ХІХ століття та 
активно продовжує розвиватися у ХХ столітті. Початок століття став важливим та переломним етапом 
у свідомості людства. Відбувається переосмислення загальнолюдських цінностей, втрата віри в Бога, 
відкриття безмежних можливостей людини, зростання ролі техніки та науки у повсякденному житті, 
безкінечні політичні катаклізми – все це призводять до духовної кризи та пошуку нових ідеалів, що, 
звісно, відобразилося в основних положеннях соціології мистецтва. 

У ХХ столітті соціологія мистецтва поступово створює власну теорію з урахуванням взаємозалеж-
ності рівнів соціомистецького знання, взаємозв’язку соціологічного і художнього, соціального і соціологічно-
го. Впродовж першої третини ХХ ст. у західній соціології мистецтва відбувається формування та 
диференціація у самостійну сферу досліджень соціології літератури (Р. Ескарпі, Л. Гольдман, Б. Берель-
сон, Л. Ловенталь), соціології театру (Ж. Дювиньо), а в 40-50-х роках – соціології музичного мистецтва 
(Т. Адорно). Проаналізувати зв’язок різних видів мистецтва з соціальним життям стало завданням цих га-
лузей, що ми проаналізуємо в наступних дослідженнях. 
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