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"ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АНАЛІЗ DASEIN" ТА ПРОБЛЕМА ІСТИНИ БУТТЯ:  

ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ РАННЬОГО ТА ПІЗДНЬОГО М. ГАЙДЕГГЕРА 
 
Мета статті полягає в дослідженні трансформаційних зрушень у розумінні людського існування раннього 

та пізнього періоду творчості М. Гайддегера у контексті руху філософського дискурсу мислителя від феноменологічно-
екзистенційного аналізу Dasein до проблеми істини буття. З’ясовано, що морально-естетичні засади буття людини-у-
світі у філософії М. Гайдеггера репрезентуються крізь призму подієвого здійснення Dasein в онтологічній причетності 
людини до буття, турботи і піклування, поетичного вчування та вслуховування до істини буття.  

Ключові слова: екзистенція, Dasein, буття, свобода, істина буття, алетейя. 
 
Залужная Алла Евгеньевна, доцент, профессор кафедры философии, Национальный университет 

водного хозяйства и природоиспользования 
"Экзистенциональный анализ Dasein" и проблема истины бытия: особенности дискурса раннего 

и позднего М. Хайдеггера 
Целью статьи является исследование трансформационных сдвигов в понимании человеческого сущест-

вования раннего и позднего периода творчества М. Хайдеггера, что представлено в контексте движения фило-
софского дискурса мыслителя от феноменологическо-экзистенциального анализа Dasein к проблеме истины бы-
тия. Выяснено, что морально-эстетические основания бытия человека-в-мире в философии М. Гайдеггера 
репрезентируются сквозь призму событийного осуществления Dasein в онтологической причастности человека к 
бытию, заботе и беспокойству за него, поэтического вчувствования и вслушивания в истину бытия.  

Ключевые слова: экзистенция, Dasein, бытие, свобода, истина бытия, алетейя. 
 
Zaluzhna Alla, D.Sc. in Philosophy, associate professor of the philosophy chair, The National university of wa-

ter management and natural resources use 
"The existential analysis Dasein" and the problem of the truth of existence: the peculiarities of the dis-

course of early and late M. Heidegger 
Phenomenology is the existential philosophizing of the twentieth century which includes the using of the term 

"existence" that accumulates in it. The shifts are connected with critical rethinking of the classical rationalist tradition in 
contrast between subject and object and disregard to everything sensual and individual, trying to find new grounds of 
human existence. In such case the person is not an isolated being, but always stays in relations with people, nature and 
life. The person doesn’t have only existence, but also shapes its attitude to it, that’s why it is the unique and the only 
possible existent which seeks existence and its rootedness in it. In this context Heidegger’s philosophical heritage be-
comes significant and relevant.  

So M. Heidegger, being armed with a phenomenological method, created the fundamental ontology as the hu-
man existence phenomenology, "existential analysis of Dasein". Thus he made a radical turn in the modern philosophical 
thought. Basing not on the classical ontology but on the existential ontology with a focus on the problem being what 
needs the human being, he founded a new phenomenological existential trend in philosophy which heavily influenced the 
formation of anthropological, existentialist, hermeneutic and philosophical studies. That is why good prospects are being 
laid for further development of a new ontological reorientation with legitimization of the human inner world problems in 
the plane of the meaning of its existence, the justification of personal presence in the world and responsibility facing life. 
So the M. Heidegger’s fundamental ontology and late existentialism appear as extension of Husserl’s concept of func-
tional intentionality, which has ontological existential characteristics. 

In this regard, human existence is unlocked and opened to the world and appears as "being-in-the world". This open-
ness to the world is caused by three basic categories. They are the "mood", "understanding" and "language". These categories 
are constitutive existential modes. According to the German philosopher understanding is identical to the openness of Dasein, 
because to exist in the world and to understand are same. Thus, according to M. Heidegger, E. Husserl, analyzing the subject 
in the surface of sequence of the consciousness and constitution of meanings acts, does not resolve the problem of the onto-
logical status of the transcendental Ego. Therefore, in the meaning of Dasein there is available indication of the ontological in-
terpretation of the being. It helps to deploy the problem of its existence from the existentionalism of its existence. Therefore, 
intentionally indifferent attitude changes ontological existential nature of caring contemplation. The intentionality from the way of 
relationship with the act of consciousness turned into a way of Dasein attitude to life. In such way, E. Husserl’s reduction and 
intentionality transforms into the ability of Dasein. It is always directed to nothingness until death. But if Husserl’s sense is de-
rivative from universal "logical" structures of pure consciousness, M. Heidegger’s meaning appears implicated to existence. 
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Therefore to understand the meaning of life we should discover the meaning of human being as a temporary process of the 
existence, and update the understanding of the life sense. 

However, even in the presence of significant differences of wide semantic range between early and late M. Hei-
degger the main problem of the research "Being and Time" remains a leading orientation and the subject of the constant 
philosophical appeal. You can agree with the philosopher, as before and after his turning, the center of the author's re-
flection is the problem of "the life sense", that in the horizon of "Being and Time" explicates by the existential analytics of 
Dasein. After the "rotation" is interpreted as the truth of existence and the possibility of being closer to the sense of being 
in its close association with a man. 

In early M. Heidegger the problem of the sense of being is tracked through the prism of being in its own experi-
ments considering own variants of its implementation. This is a reason of dynamic Dasein, which has never been what it 
is and that is why it is always a project, outline due to this the existence is the openness. The prerequisite of the open-
ness is temporality, interpreted as historicity. The "Me" is the existence. Its essence lies in the historicity being, man is 
opened to the destiny of life. 

The late M. Heidegger develops the concept of the human existence humanism in the sense of being, question-
ing and finding meaning of personal presence in the world, dialogue with being, listening, care and staying in proximity 
and being opened towards it.  

On the grounds of carrying out the comparative analysis of the problems of human existence in M. Heidegger’s 
works "before" and "after" the turn, the theoretical thesis were motivated which permit to do phenomenological and onto-
logical rethinking of the traditional ethic and aesthetic categories and to realize the role and place of nonclassical pat-
terns of philosophical discourse of the ontological reflection of the end of the XIX-XX centuries in the modern field of hu-
manitarian knowledge. 

Key words: existention, Dasein, existence, freedom, truth of the existence, aleteiya. 
 
Феноменологічно-екзистенційне філософування ХХ ст. неодмінно залучає у свій обіг поняття "екзис-

тенція", що акумулює в собі всі дотеперішні зрушення, пов’язані з критичним переосмисленням властивого 
класичній раціоналістичній традиції протиставлення суб’єкта та об’єкта і зневаги до всього чуттєво-
почуттєвого й індивідуального, намагаючись знайти нові підстави людського існування. Нова онтологічна па-
радигма, що перебрала на себе усі рефлексивно-світоглядні функції, намагаючись вибудувати крізь призму 
онтологічної, антропологічної, комунікативної, феноменологічної, екзистенціальної та герменевтичної пере-
орієнтації низку філософських проектів, невипадково наголошує на питаннях дослідження глибин внутріш-
нього світу людини у площині переживання смислу свого буття. Означений перехід до онтологічних підвалин 
розкриває феномен буття у тісному зв’язку з людським існуванням й характеризується таким фундаменталь-
ним питанням, як питання про людину і про її буття, бо "…cаме буття людини виступає основним предметом 
і водночас методом філософського дослідження, адже тільки в ньому відбувається інтимне поєднання 
суб’єкта і об’єкта, де буття мовби дає себе "торкнутися", точніше – само себе знаходить як буття" [1, 9]. Лю-
дина, відтак, постає не ізольованою істотою, а завжди знаходиться у певному ставленні до людей, природи 
та буття. Вона не тільки має буття, а й формує своє відношення до нього, а тому є тим унікальним і єдино 
можливим сущим, яке шукає буття та свою вкоріненість у ньому. Саме в цьому контексті філософська спад-
щина М. Гайдеггера постає вагомою та актуальною. 

Особливість людської буттєвості у фундаментальній онтології М. Гайдеггера в контексті осми-
слення проблем темпоральності, свободи, екзистенції, істини висвітлюється у наукових студіях 
В. Бімеля, П. Гайденко, Н. Мотрошолової, І. Михайлова, М. Позднякова, З. Зайцевої та ін. Тематизація 
естетичного контексту екзистенції з акцентуацією ролі поетичного мистецтва як найбільш адекватного 
способу звершення істини здійснюється такими філософами, як Г. Гадамер, Є. Фальов, С. Ставцев, 
Р. Сафранськи, В. Подорога, А. Вольський та ін. До питань компаративного аналізу філософських ін-
тенцій М. Гайдеггера та М. Бахтіна зверталися такі дослідники, як В. Бібіхін, Е. Соловйов, Ю. Давидов 
та ін., наукові розвідки яких зосереджують увагу на подібності багатьох фундаментальних положень 
філософів, а саме: критичного переосмислення класичного стилю мислення з характерною для нього 
суб’єкт-об’єктною моделлю, проблемою вкоріненості людини в бутті, витлумаченні понять "Dasein" та 
"Я єзм", історизму, апеляції до процесів художньої творчості тощо. 

Однак за наявності надзвичайно широкого діапазону науково-дослідницьких інтересів спадщи-
ни німецького мислителя саме трансформаційні зрушення в розумінні людської екзистенції, притаман-
ні для праць пізнього М. Гайдеггера, достатнього висвітлення на даний час не набули. Відтак, мета 
запропонованої статті – дослідження феномена людського буття як буття людини-у-світі в контексті 
руху від екзистенційної аналітики Dasein до концептуалізації існування людини в істині буття, вслухо-
вування, піклування та перебування у близькості і відкритості до неї. 

Так, М. Гайдеггер, озброївшись феноменологічним методом, створив фундаментальну онтологію 
як феноменологію людського існування, "екзистенційний аналіз Dasein" і тим самим здійснив радикальний 
поворот у тогочасній філософській думці. Взявши за основу не класичну онтологію буття, а екзистенційну 
онтологію з наголосом на проблемі буття, яке у своїх глибинах потребує буття людини, він започаткував 
новий феноменологічно-екзистенційний напрям у філософії, що великою мірою вплинув на формування 
антропологічних, екзистенціальних, герменевтичних філософських розвідок.  

Водночас у своєму феноменологічно-онтологічному тлумаченні екзистенції як буття людини-у-
світі М. Гайдеггер значною мірою відштовхується від герменевтичної філософії В. Дільтея, яка у пізні-
ших дослідженнях трансформується в онтологічну герменевтику. Прикметно, що саме під впливом 
"філософії життя" та герменевтичної методології для "наук про дух" В. Дільтея М. Гайдеггер в основу 
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своєї філософії покладає конкретне життя як вихідний феномен, про що свідчать його ранні лекції 
1919-1923 рр. за назвою "Кассельські доповіді". Досить цікавим для нас є припущення дослідника фі-
лософської спадщини М. Гайдеггера І. Михайлова, котрий, аналізуючи низку трансформацій поняття 
життя в ранній творчості філософа, а саме "життя-фактичність-Dasein", говорить про те, що на певно-
му етапі своєї буттєвості М. Гайдеггер міг би написати працю не "Буття і час", а саме "Життя і час" [5, 
127]. І. Михайлов вважає, що розуміння життя у Гайдеггера не може бути відокремленим від світу, бо 
життя людини є світом, у якому вона живе. Тому буття трактується саме як "буття-у-світі", Dasein, при-
чому Dasein розглядається не з точки зору його сутності, а з позиції його буття, у якому "Dasein = в – і 
– через життя бути" [5, 207]. Відтак, гуссерлівський трансцендентальний суб’єкт модифікується в он-
тологічну структуру Dasein, для якої світ – єдина сфера буття та можливість самореалізації. Фундаме-
нтально-онтологічна інтерпретація феноменології суб’єкта постулює не логічний, споглядальний конс-
трукт, а активного учасника буттєвого процесу в постійному екзистуванні та виявленні смислу буття. 
"Буття-у-світі" – головна характеристика існування Dasein. Це "загальний світ, в якому ми всі існуємо" 
[9, 64], "найближчий світ повсякденної присутності", "оточуючий світ" [9, 66], "світовість світу". Підкрес-
лимо, що саме Dasein у М. Гайдеггера уможливлює розуміння життєвого світу, оскільки "тут-буття" пе-
редбачає обумовленість світу і людини й неможливість існування поза ними. 

У зв’язку з цим людська екзистенція постає не замкненою, а відкритою світу й проявляється як 
"буття-у-світі". Ця відкритість до світу обумовлюється трьома базовими категоріями, якими є "налаш-
тованість", "розуміння", "мова" як конститутивні екзистенціальні модуси. Розуміння у німецького філо-
софа тотожне відкритості Dasein, бо існувати у світі і розуміти – це одне і те саме. Відтак, розуміння як 
"дорефлексивне і допредикативне здійснюється не на рівні свідомості, а є самим способом буття лю-
дини" [4, 372] і одним з конституючих, конструктивних елементів Dasein.  

Так, на думку М. Гайдеггера, Е. Гуссерль, аналізуючи суб’єкта в зрізі послідовності актів свідомо-
сті та конституювання смислів, не вирішує питання щодо онтологічного статусу трансцендентального 
Еgo, а тому в понятті Dasein "наявна вказівка щодо онтологічної інтерпретації цього сущого розгорнути 
проблематику його буття із екзистенціальності його екзистенції" [9, 43]. А тому інтенціональне байдуже 
відношення змінює онтологічно-екзистенційний характер турботливого споглядання. Інтенціональність зі 
способу відношення акту свідомості, думки перетворюється на спосіб відношення Dasein до буття. Так 
відбувається трансформація гуссерлівської редукції та інтенціональності у здатність Dasein постійно бу-
ти спрямованою до небуття, до смерті. Але якщо в Е. Гуссерля смисл похідний від всезагальних "логізо-
ваних" структур чистої свідомості, то у М. Гайдеггера смисл постає причетним до екзистенції. А тому пі-
знати смисл буття полягає в дослідженні смислу людського існування як часового подієвого здійснення 
екзистенції, а згодом актуалізується крізь призму осмислення проблеми істини буття.  

Однак навіть за наявності істотних відмінностей широкого семантичного діапазону раннього та піз-
нього М. Гайдеггера, вузлова проблематика праці "Буття і час" так і залишається провідним орієнтиром й 
предметом постійної філософської апеляції. Не випадково на запитання кореспондентів журналу "I’Exress" 
щодо специфіки гайдеггерівського мислення до і після повороту філософ відповів: "М. Гайдеггер ІІ можли-
вий тільки з допомогою М. Гайдеггера І, а М. Гайдеггер І уже включає М. Гайдеггера ІІ" [8, 154]. 

Тут не можна не погодитися з філософом, оскільки і до, і після повороту центром авторської рефлек-
сії є питання "смислу буття", що у горизонті "Буття і часу" експлікується з допомогою екзистенційної аналітики 
Dasein, а уже "після повороту" осмислюється в якості істини буття та можливості наближення до неї через 
саме буття у його тісному зв’язку з людиною. Треба сказати, що у раннього М. Гайдеггера проблема смислу 
буття відстежується крізь призму буття екзистенції в її експериментах щодо власних варіантів свого здійс-
нення. Це зумовлює динамічність Dasein, яке ніколи не є тим, чим воно є, а тому воно завжди проект, начерк, 
у зв’язку з чим екзистенція постає не як замкненість, а як відкритість. Передумовою відкритості виявляється 
часовість, витлумачена як історичність, позаяк "самість" Я – це екзистенція, сутність якої полягає в історично-
сті, "екзистуючи вона (людина) відкрита долі буття. Екзистенція людини в статусі екзистенції історична" [10, 
205]. Відтак, ранній М. Гайдеггер крізь призму феноменологічної аналітики виявляє глибинні сутнісні буттєві 
структури екзистенції, з допомогою яких осмислює Dasein в сенсі турботи, у зв’язку з чим виникає можливість 
прояснення буття як часовості. Так, М. Гайдеггер перетворює часовість як буттєву основу екзистенції в істот-
не поняття постметафізичної філософії. У німецького філософа часовість в її екзистенційних характеристи-
ках є кінцевою часовістю. Кожний екзистенційний момент присутності як турботи засвідчує певні модуси часу: 
фактичність (минуле), закинутість, падіння (теперішнє) та проект (майбутнє), де минуле, що присутнє в тепе-
рішньому, визначає майбутнє. Взаємозв’язок трьох форм часу як єдність екстазів екзистенційної часовості 
постає історичністю в сенсі подієвого здійснення Dasein, що реалізується як вибіp. Людина тут розглядається 
з позиції власного відношення до буття, для неї буття виступає завданням. Вона акумулює в собі "континуум 
можливостей", де кожна крапка і є "визначена подія, в якій Dasein могло б здійснитися" [7, 69]. 

Пізній М. Гайдеггер розробляє концепцію гуманізму існування людини в істині буття, запиту-
ванні та пошуку сенсу особистісної присутності у світі, діалогу з буттям, вслуховування, піклування та 
перебування у близькості і відкритості до нього. Саме філософська рефлексія Декарта, стверджує ми-
слитель, на відміну від досократичного "вчування" та "вслуховування" в істину буття, тематизує пла-
тонівсько-аристотелівську техніку та логіку мислення, що згодом призводить до утвердження гуманіз-
му технічно організованої людської суб’єктивності. "Екзистенція", на думку М. Гайдеггера, є екстатичне 
перебування поблизу буття. Вона пастух, сторож, турбота про буття" [10, 208], – відзначає німецький 
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філософ. Новий зміст гуманізму повинен полягати, вважає М. Гайдеггер, у запитуванні людини про 
істину буття й розуміння її як екзистенції не тільки в сенсі проектування себе у світ нової можливості, а 
й в стоянні у просвітку буття відкрито очевидної буттєвості. Відновлення істинного змісту гуманізму 
стає можливим тільки за умови осмислення його як пастуха істини буття, відповідно до чого рефлексія 
істини буття є одночасно рефлексією "homo humanus". 

Намагаючись дистанціюватися від логічного схематизму та категорійності об’єктивуючої метафізич-
ної традиції в її "неістинності" й "несправжності", М. Гайдеггер використовує надзвичайно широку варіатив-
ність мови. Відбувається відхід від традиційного для філософської рефлексії способу викладення думок, 
оскільки мова виступає домівкою буття, що промовляє через великих поетів. А місце загальноприйнятих мо-
рально-естетичних категорій займають міфопоетичні символи і такі своєрідні поняття як "подієвість", "проект", 
"часовість", "просвіт", "відкритість", "світ", "земля", "алетейя", "очевидність" та ін. Звідси вимога вслуховування 
у мову буття для отримання досвіду мови, звернення до герменевтичного витлумачення багатства смислів, 
закладених в коренях слів, інтерпретація поетичних творів, бо саме поезія виявляється найбільш наближе-
ною до буття. Відповідно, має місце складний семантичний контекст мовних конструкцій філософських роз-
мислів M. Гайдеггера, що постають в площині антиномічних та тавтологічних моделей, а саме: "безсмертні 
смертні", "в того смерть живе, а той живе вмираючи", "світ світує", "мова мовить", "буття буттює", тощо. Тут 
маємо взірець філософсько-поетичного способу мислення, досить неординарний і почасти несподіваний, 
адже поезія в статусі метамови постає можливістю висловлення істини буття. 

Як констатує О. Соболь, "істина у М. Гайдеггера існує як істинне буття, тобто як буття, що від-
криває себе. І тому істина закорінена у спосіб буття людини, якому притаманна відкритість. Саме ж 
людське буття може і перебувати, і не перебувати в істині" [6, 117]. Хоча істина і прямує до свого 
оприявнення через Dasein як "буття-у-світі", все ж "присутність" повинна здійснити межовий вибір осо-
бистісної можливості бути в екзистенційно поляризованому просторі "справжність"-"несправжність" 
людського існування. На нашу думку, залучення людини до істини буття є подією, що має глибокий 
моральний смисл, який відкриває можливість Dasein бути собою з перспективою особистісної свобо-
ди. Як ми уже констатували, після повороту екзистенція дeфінується таким особливим буттям сущого, 
яке "стоїть відкрито для відкритості буття…, уміючи в ньому стояти" [10, 31]. Вміння стояти у відкрито-
сті та непотаємності буття виповідає себе через екзистенційно-онтологічний модус турботи, що вказує 
на проблему цілісності існування, екстатичності та подієвості. Спроби витлумачення істини в якості 
"неприхованості" певного начала, що "висвітлює сокрите", мають місце у фокусі діалогу з грецькою 
традицією. Зокрема, на думку М. Гайдеггера, саме Парменід вперше виявив нерозривність буття та 
істини, яка у Платона та Аристотеля набуває характеристик пізнання сущого і закладає тенденції за-
буття буття для всієї західноєвропейської традиції. 

В. Бімель, тематизуючи проблему істини у філософському дискурсі основоположника фунда-
ментальної онтології, стверджує: "Перекладаючи алетейя як "несокритість", М. Гайдеггер не тільки 
хоче отримати більш точний, дослівний переклад, а й передусім зробити видимим той досвід пережи-
вання, який пов’язаний з цим феноменом" [2, 118]. Так, інтерпретація істини-алетейї відбувається на 
основі головного принципу "самовиявлення феномена". Як бачимо, акцент ставиться на досвіді пере-
живання неприхованості істини у сенсі взаємозв’язку алетейї та Dasein, позаяк буття потребує Dasein 
для свого здійснення. Важливо підкреслити, що характеристика Dasein здійснюється не тільки шляхом 
аналітики фундаментальних екзистенційних структур, а й на основі проблеми істини буття та відкри-
тості, осмисленої в якості свободи Dasein. 

Свобода у цьому зрізі розкривається не як сутнісна властивість людини, а трактується з пози-
цій нового гуманізму в сенсі особистісного перебування у близькості до буття. Ця онтологічно-
екзистенційна фундаментальна структура обумовлює можливість співвіднесення з сущим й виникає за 
умови відкритості світу та людини. Свобода Dasein у такому ракурсі постає основою істини, силою, що 
керує людиною, засвідчуючи небайдужість до буття в цілому. Тому мислитель уводить поняття "від-
крита поведінка", що констатує свободу людини в горизонті відкритого світу, закладаючи тим самим 
можливість для переосмислення класичного філософського розуміння свободи. Відтак, М. Гайдеггер 
стверджує: "Відкритість поведінки як внутрішня можливість для правильності має основу в свободі. 
Сутність істини є свобода" [11, 15]. Свобода, інтерпретована філософом таким специфічним чином, 
акумулює в собі своєрідні онтологічно-етичні принципи відмови від байдужості екзистенційного само-
впускання себе у відкритість. 

Отож, істина містить вектор подієвості й відповідно до нього відбувається утвердження свобо-
ди людини у її відкритості до світу. А сама свобода є подією здійснення буття, розкриття істини, смис-
лу та проявлення несокритості. Адже річ спроможна показувати себе, досягати сфери несокритості 
при зустрічі відкрито-очевидного та Dasein у його відкритості до світу. Людина, перебуваючи в ситуації 
близькості до буття, визнаючи пріоритетність буття, до якого має прислуховуватись, здобуває свободу 
і власну самість. Свобода досягається нею шляхом підпорядкування себе істині буття та віддання у 
розпорядження її зобов’язуючих правил. 

Досвідне переживання несокритості відбувається у зрізі випрошування істини та істинного бут-
тя людини. Коли "тут-буття" у відкритості входить в очевидне, то дозволяє приходити слову, давати 
міру правильності існування. І саме запитуюча філософія, вважає М. Гайдеггер, повинна здійснити 
перехід від метафізики до буттєвого мислення, пожертвувати вченням про суще задля актуалізації 
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питання істини буття й здійснити поворот до буття. А ініціатива запитування смислу буття та істини 
переноситься від екзистенції до самого буття, до якого причетна людина. Особлива роль тут належить 
поету, тому що слухати поклик буття і нести істину буття у близині до нього, вважає німецький філо-
соф, випадає на долю тільки мислителям і поетам. 

А відтак, буття привідкриває себе, окликає людину, розкриваючи суще. Воно потребує мисли-
телів та поетів, щоб надати слово, крізь призму якого звістка буття передається світу. Саме поет дає 
можливість слову промовляти його, тим самим нести світу послання буття. Як посередник між буттям 
та людьми, він повинен у поетичному сказанні пережити досвід мови і слова, осягнути відношення між 
словом і річчю, здійснити акт найменування, адже шляхом надання імені сущому поет створює світ. 
Він несе у собі поклик слова як дар, оскільки слово, зумовлюючи проявлення сущого, володіє великою 
силою. Але це не свавільне поетичне сказання, а послух поклику буття, що дає можливість піднести 
поета до буттєвого акту найменування сущого, бо тільки у просвіті буття, у сказанні, надається буття 
слову, яке висвітлює, підносить, звільняє. Тому так важливо почути поклик буття, що протистоїть по-
глинанню людини сущим і формує засади моральнісного існування. 

Отже, у філософії М. Гайдеггера маємо своєрідне протиставлення метафізичного мислення та 
онтологічно морально-естетичної концепції близькості людини до буття, що у пізній період творчості 
набуває виміру поетичного вслуховування в істину буття та отримання слова-дару, яке дає міру пра-
вильності існування. Людське існування потребує певної етизації з метою запобігання деструктивно-
руйнівним проявам реалізації Dasein в її екзистенційних модусах. А репрезентація "людини-у-світі" як 
"сторожа" та "пастуха буття", в якому істина оприявнюється за допомогою міфопоетичної мови вели-
ких поетів, окреслює нові перспективи морально-естетичних орієнтирів.  
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ТЕОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ГАРМОНІЇ СУЩОГО: 

АТАРАКСІЯ ЯК ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ 
 
У статті досліджується експлікація та концептуалізація поняття атараксії. З’ясовано, що орієнтир на гар-

монію у стані атараксії означає можливість входити до складу буття як необхідного складника певної єдності. 
Атараксія є показником рівноваги раціонального й емоціонального в людині, можливістю зняття соціальних анта-
гонізмів. Доводиться, що атараксія як сприйняття і підтримка гармонії є волевиявленням.  

Ключові слова: атараксія, гармонія, логос, доля, цілісність, цінність. 
 
Рудько Виктория Александровна, кандидат философских наук, ассистент кафедры мировой фило-

софии и эстетики, Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля 
Теологическая концепция гармонии сущего: атараксия как волеизъявление 
В статье исследуется экспликация и концептуализация понятия атараксии. Выяснено, что ориентир на 

гармонию в состоянии атараксии означает возможность входить в состав бытия как необходимой составляющей 
некоторого единства. Атараксия – показатель равновесия рационального и эмоционального в человеке, возмож-
ность снятия социальных антагонизмов. Доказывается, что атараксия как восприятие и поддержка гармонии яв-
ляется волеизъявлением.  

Ключевые слова: атараксия, гармония, логос, судьба, целостность, ценность. 
 
Rudko Vitoria, PhD in Philosophy, assistant of the world philosophy and aesthetics chair, Volodymyr Dahl 

East-Ukrainian National University 
Theological concept of the harmony of things: ataraxia as the expression of the will 
Ataraxia is an important subject of philosophical reflection. This term has a rather deep knowledge of 

harmonious spirit, being rooted in everyday life. 
The term "ataraxia" usually is associated with ethics of Greek philosophers who built their philosophical systems 

that provided an independent, calm and unemotional state for the individual. This measure, rhythm, harmony, and other 
categories of aesthetics are being converted from abstract common patterns of space into ways of self-studying and 
internal structure of a man. The category of ataraxia indicates integrity and orderliness of nature, balance of rational and 
emotional in man, feasibility of removal of social antagonisms. So it is always relevant. 

Stoicism was based on positions of subjectivity, and the objective things were pictured on the basis of subjective 
experiences. These experiences tell us about lekton in the most abstract form, and about ataraxia and apathy in the most 
exact form. Thus ataraxia could not come by itself, and apathy could be achieved only through great efforts. In the 
subjective field a human faces for some incomprehensible thicket of being, on the one hand and, on the other hand, the 
reasonableness of the code, the law of commandments, dictates, doctrines and all sorts of advice or systematically 
carried out arts of organization, design, reasonable, creative and artistic activity. A stoic wise man was such an artistic 
masterpiece in which everything is built methodically appropriate and according the precisely defined plan. In the 
Hellenistic era heroes were not born, they were brought up, taught, planned in advance. They knew what to expect and 
how to respond to this need. This is the era of subjectivity, that era of consciousness, the era of planned willpower, the 
era of pre-designed rules of artistic activity. 

In traditional presentation we also see the touch between the concepts of ataraxia and fate. In stoic philosophy 
the concept of fate is not the result of any faith or superstition, but it is a common notion, logically justified and therefore 
logically necessary. Stoic destiny is the semantic fluidity of meaning and love from other hand it is love to this sense of 
fluidity of meaning. Fate does everything what it needs; and it is the absolute fatalism. Man realizes himself as the result 
of the fate, as one of its artistic creations. It is turned out the fate realizes itself that acting freely, it is the instrument of 
fate. Therefore, it is important not to rebuild the reality, but to understand it. The stoic wise man does not resist evil. He 
understands it and being in its semantic fluidity that’s why he is calm. 

First of all stoicism was the morality, the developed to detail moral teaching, founded on special philosophical 
outlook. In this sense, it has the great educational value to the ancient world. Stoicism is a moral force that has great 
influence over many centuries and in large scale. It influenced on many teachers and fathers of the Church and 
Christianity in general.  

In the XVII century the rationalist borrowed and developed Stoic tradition on the new basis. It was based on the 
suggestion that the human mind can be the source and the foundation of the moral order and harmony. In philosophy 
and ethics of the XVII century reason is not a way of escaping from the world, but means of organization. It is the highest 
authority within the individual. It also resolutely subordinates all his passions, inclinations and interests. The mind does 
not balance passions, pointing out to everything on its place and time, but is committed to providing the entire human life 
in reasonable sense. 

The value of ataraxial state harmony characterized different worldviews, though in many aspects it remains little 
researched. For a detailed analysis of ataraxia as harmony, one can use the existential and axiological analysis of 
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harmony by L. V. Baeva from the position of comparative and civilizational approach. The researcher believes that the 
concept of "harmony" is not limited solely by aesthetic and ethical spheres. It is a key ontological and anthropological 
category, which characterizes the way of mutual subordination of internal and external levels of the individual (society) 
being. In this sense references to harmony in the state of ataraxia means not only the emotional experience and sensual-
figurative feeling of the fine as organically integrated, but also intuitive or rational ideas about the possibility of being a 
part existence not as "strange" component, but as a necessary component of a certain unity. This harmony as a property 
of the world and a way of its special perception characterizes ontological and epistemological distinctiveness of dual 
process of human and world relationships. Therefore, the harmony of ataraxia state as proportionality and balance of the 
internal and the external is a value of individual and social life reflecting the desire for wholeness, indivisible perception of 
the world. For many schools harmonization is a reflection of external universe with the inner world of the individual, which 
allows the merging with the "primary source" of all things. 

So, we can say that the ataraxia as the perception and support of harmony is the will and it turns to be removing 
a deep reflection about the dual, contradictory, twin foundations of the universe. 

Key words: ataraxia, harmony, logos, destiny, integrity, value. 
 
Атараксія – важливий предмет філософської рефлексії. Цей термін містить доволі глибокі знання 

про гармонійну вкоріненість буття духу в повсякденності. Зазвичай термін "атараксія" пов’язують з ети-
кою філософів-еллінів, які вибудовували філософські системи, що забезпечували для окремої особис-
тості її незалежний, незворушний і безпристрасний стани. Так міра, ритм, гармонія й інші категорії есте-
тики з абстрактно-загальних схем космічного буття перетворюються на способи самовивчення і 
внутрішнього устрою людини. Категорія атараксії є показником цільності й упорядкованості природи та 
рівноваги раціонального й емоціонального в людині, обґрунтуванням можливості зняття соціальних ан-
тагонізмів. А це завжди є актуальним. 

Стоїчні традиції запозичила й розвинула на новому ґрунті раціоналістична етика XVII століття, 
яка виходила з переконання, що тільки людський розум може стати джерелом та основою морального 
порядку й гармонії. Розум у філософії й етиці XVII століття – не спосіб відходу від світу, а засіб його 
організації. Він є найвищою інстанцією всередині індивіда, рішуче підпорядковує собі всі його пристра-
сті, схильності, інтереси. Розум не просто врівноважує пристрасті, вказуючи кожній її місце й час, а 
прагне надати всій людській життєдіяльності розумного сенсу. 

Вчення філософів-еллінів з позиції етики розглядали такі дослідники: Ю. Я. Бондаренко, А. А. Гу-
сейнов, М. С. Корелін, О. А. Столяров. Найповніше атараксію в історико-філософському контексті розгля-
нуто в працях О. Ф. Лосєва. У них ідеться про розуміння атараксії і як естетичної категорії, і як категорії мо-
ральної. Ми аналізуємо атараксію з естетичного погляду за допомогою "Історії античної естетики" [7, 8]. 
Аналіз атараксії як гармонії, міри та евритмії можна провести із залученням праць, які не порушують 
безпосередньо проблему атараксії, а присвячені дослідженню внутрішнього стану людини, що 
пов’язано з нашою темою. Це твори таких авторів, як Августин Аврелій, Аристотель, Г. С. Батищев, 
М. М. Бахтін, М. О. Бердяєв, В. В. Бичков, О. Ф. Больнов, Ю. Я. Бондаренко, Ю. Б. Борєв, М. Вебер, 
Н. М. Вернигора, О. П. Воєводін, Х.-Г. Гадамер, М. Ґайдеґґер, Г.-В.-Ф. Гегель, Н.К. Гей, С. Гольденріхт, 
Є. С. Громов, А. В. Гулига, Демокрит, О. Б. Демидов, С. Ф. Денисов, Т. І. Домбровська, А. Я. Зісь, О. В. Золотухі-
на-Аболіна, І. Кант, І. Т. Касавін, Е. Касирер, К. О. Кедров, Н. І. Киященко, Г. Коген, Н. З. Коротков, В. І. Красіков, 
С. К’єркегор, О. В. Лармін, Л. Т. Левчук, Н. Л. Лейзєров, К. Леонгард, Н. О. Лоський, С. Мадді, В. А. Малахов, 
Н. Б. Маньковська, Марк Аврелій, А. А. Мілтс, Ф. Ніцше, М. Ф. Овсянников, В. І. Панченко, Д. В. Пивоваров, 
В. М. Пискунов, Платон, О. С. Рaзумовський, Л.-А. Сенека, П. Слотердайк, B. C. Соловйов, Б. Спіноза, 
Л. Н. Столович, В. К. Суханцева, В. С. Татаркевич, П. Тілліх, В. І. Толстих, А. М. Федь, Д. М. Федяєв, Е. Фромм, 
Цицерон, Й.-Ф.-В. Шеллінг, В. П. Шестаков, Г. Г. Шпет, А. Шюц, Епікур, Є. Г. Яковлєв, К. Ясперс та ін. 

До естетичного ми прагнемо, але зовсім не так, як ми прагнемо в нашому побутовому житті до 
досягнення тих або інших цілей. Естетичне викликає в нас особливий щасливий стан, який ми в пов-
ному розумінні слова можемо назвати блаженством. Однак це естетичне щастя й блаженство не ма-
ють нічого спільного з тим почуттям задоволення, яке ми переживаємо в нашому особистому, побутово-
му, громадському житті. Прекрасне, залишаючись іррелевантним, змушує нас усіляко до нього прагнути й 
одержувати особливе задоволення, непорівнянне із загальножиттєвими й життєво-зацікавленими пережи-
ваннями. До адіафорної сфери стоїки відносять не лише красу, а й такі сфери, як здоров’я, багатство, сла-
ва. Вони трактують їх не в тому практичному, утилітарному й корисливому сенсі, як це буває в людському 
побуті. Ці сфери для стоїків теж занадто шляхетні й піднесені, щоб їх розуміти вузько утилітарно.  

Стоїки пропонували поділ "нейтрального" на те, чому надавати перевагу (proegmena), і те, чому не 
надавати перевагу (aproegmena). Першому властива ідея цінності (axia), у другому вона відсутня. Стоїчна 
краса – це щось нейтральне, самодостатнє, оскільки вона не має потреби ні в життєвих обставинах і фак-
тах, які їй допомагали б і яким вона сама теж була би здатна допомагати. Вона сприймається тільки через 
себе, а не через інше. Прекрасне як предмет потягу, прекрасне "за природою" й "саме через себе" є точ-
ним визначенням моменту самодостатності в стоїчній предметності прекрасного. Крім того, прекрасна 
предметність у стоїків не підкорена ніякому зовнішньому становленню та зміні, прекрасне є прекрасним 
завжди, воно поза процесами часу, як і будь-яка математична конструкція. Прекрасна річ і прекрасний твір 
мистецтва ніколи не можуть набриднути в сприйманні, ними завжди хочеться милуватися.  
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Коли стоїки говорять про нейтральність краси, вони тим самим відзначають у красі щось пози-
тивне. Але це позитивне зовсім не корисливе або практично зацікавлене, тобто предмет життєвої ко-
ристі. Ні, це – нейтральність, поки тільки ще переважна. А оскільки хотіти можна тільки те, що має 
якусь цінність, то краса в стоїків є не просто нейтральністю, а нейтральністю, якій надано перевагу. 
Якщо тут мати на увазі душевну перевагу, то сюди, разом багато з чим іншим, належатиме мистецтво. 
А якщо мати на увазі оцінну нейтральність у тілесному розумінні, то це буде вже краса. Виходить, кра-
са в стоїків тілесна, але тільки життєво й практично вона для нас байдужна, тобто ми би сказали, суто 
нейтральна. І ця споглядально дана й нейтрально зрозуміла тілесність цілком безкорислива. Нарешті, 
краса є для нас і предметом прагнення; вона нам подобається, ми хотіли би бути до неї ближчими. А 
це означає, що вона для нас також і блаженна, тобто приносить нам певне внутрішнє щастя.  

Нарешті, у цьому етико-естетичному аналізі атараксії необхідно висувати на перший план не 
тільки момент іррелевантних лектон і краси. О. Ф. Лосєв наполягає, що для атараксії потрібна ще без-
глузда безодня й гущавина людських переживань, ніяк не організованих, нічим не охоплених і пред-
ставлених якоюсь глобальною масою даностей долі. От це стоїки й хочуть перетворити за допомогою 
їхньої іррелевантної краси. От це вони й перетворюють у суцільну атараксію й апатію. Адже якби не 
було такого безкрайого моря випадків, даних у вигляді людських пристрастей і почуттів, тоді ні для 
чого було б організовувати й не існувало б ніякого безглуздого й фатального предмета, який шляхом 
лектон і відповідного іррелевантного розуміння краси може перетворитися на щось цілком упорядко-
ване, цілком заспокоєне, цілком не доступне для впливу на внутрішню красу стоїчного мудреця. Отже, 
поняття долі, яке є необхідною сферою, що супроводжує лектон, у цьому суб’єктивно-етичному вченні 
стоїків на першому плані. Тільки завдяки наявності глобальної й непросвітленої маси суб’єктивно-
хаотичних переживань і стала можливою атараксія як торжество іррелевантної краси над глобальною 
й безглуздою гущавиною долі.  

Стоїцизм виходив з позицій принципової суб’єктивності, а все об’єктивне малював на основах 
суб’єктивних переживань. Ці переживання говорять нам у найабстрактнішій формі про лектон, а в най-
конкретнішій формі – про атараксію й апатію. При цьому атараксія не могла з’явитися сама собою, 
апатії можна було би досягти лише за допомогою величезних зусиль. У суб’єктивній сфері людина на-
трапляє на якусь зовсім незрозумілу й працею подолану гущавину буття з одного боку, а з іншого – на 
кодекс розумності, на законодавство заповідей, велінь, учень й порад, або, інакше кажучи, на методи-
чно здійснене мистецтво організації, оформлення, розумно-творчої й художньої діяльності. Стоїчний 
мудрець і був таким художнім витвором мистецтва, у якому все побудовано методично, доцільно й 
відповідно до точно визначеного плану. Це не класика, яка все доцільне й художнє створювала при-
родно, зовсім не в порядку запланованої й точно розміряної діяльності, спеціальної навченості та спе-
ціалізованого професіоналізму. Це еллінізм. Герої тут не народжувалися, їх виховували; їх учили, 
планували, і вони вже заздалегідь знали, що їх очікує і як на це потрібно реагувати. Усі нещастя й 
хвилювання для стоїчного мудреця є ніщо, тому що все це заплановано раніше, і педагогічне вчення 
забезпечувало йому атараксію в будь-якому випадку. Це і є епохою суб’єктивізму, тобто епохою сві-
домості, епохою планованих вольових зусиль, епохою заздалегідь продуманих правил художньої дія-
льності [7], – як писав О. Ф. Лосєв. Елліністичні Едіпи не жахалися після того, як дізнавалися про свої 
злочини, не каялися, не били себе в груди кулаками, не виколювали собі очей і не прирікали себе на 
вічне жебрання, як то було із класичними Едіпами. Елліністичних мудреців нічим не можна було зди-
вувати. І вони були настільки виховані й настільки морально треновані, що навіть моменти будь-яких 
катастроф вони переживали в собі, в душі тільки атараксію й заздалегідь заплановану апатію.  

Отже, моральний ідеал стоїків є ніщо інше, як тілесне здійснення нетілесної краси, за якою в 
глибині стоїть безтілесне лектон. О. Ф. Лосєв вважав, що тільки цим і можна пояснити незвичайну ети-
ку стоїків, тоді як у традиційних аналізах її специфічно іррелевантне походження, тобто її естетичне 
походження, залишалося поза увагою.  

Так само в традиційних викладах, звичайно, не дуже чітко, вказано й на зв’язок атараксії з ло-
гічно необхідним у цьому випадку поняттям долі. Стоїчне вогненне Слово тісно пов’язане з поняттям 
долі. І весь світ є результатом свідомої діяльності вогненно-словесного промислу, і ця космічна й сві-
дома діяльність є водночас зовнішнім малюнком невідомо діючої долі. Поняття долі в стоїків не є ре-
зультатом ні віри, ні марновірства, але є саме звичайним філософським поняттям, логічно обґрунто-
ваним і тому логічно необхідним. Уся стоїчна натурфілософія й етика суцільно пронизана естетикою, 
тобто іррелевантною красою, іррелевантним лектон, свідомим промислом, художньою діяльністю, не-
відомою стихією вогненного Слова, долею.  

У стоїків був термін, який виражав усю сутність їхніх етико-естетичних ставлень до людини як 
твору мистецтва й до долі як останньої інстанції, що є справжнім автором цього внутрішньо людського 
твору мистецтва. Це термін amor fati, тобто любов до долі. І ця доля є іманентною смисловою напру-
женістю тілесної дійсності, узятої у всій строкатості й у всій її різноманітності. Це свідомість людей, які 
вже розучилися дивуватися. Немає нічого несподіваного для стоїчного філософа. Він уже все усвідо-
мив і все пережив – принаймні, в основному, так що залишаються тільки несуттєві деталі.  

У культурі Нового часу долю й рок розглядали як проблему індивідуального самовідчуття. Зо-
всім інше в стоїцизмі. Тут теж турбота спрямована на те, щоби звільнити суб’єкта, щоби зробити його 
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ні від чого не залежним і підпорядкованим самому собі, щоб усе, що існує, було відкрито йому зсере-
дини й ні в чому вже не було для нього новиною або несподіванкою. У стоїцизмі немає поривань, хви-
лювань, він якийсь природний. Утім, це про всю античність можна сказати з однаковим правом. Стої-
цизм же відрізняється від античності тим, що буття, яке відкрилося йому, є звичайнісінькою, 
повсякденною плинністю природи й життя, максимально нерефлектованою повнотою дійсності, з якої 
ніхто нічого не хоче робити нового і яку тільки всі приймають як єдино суще й притому цілком норма-
льне існування. Античність узагалі є прийняттям тіла. Платон і Аристотель базуються на прийнятті 
смислових боків тілесної дійсності. Стоїцизм же є прийняттям тілесної дійсності з усіма її суто тілес-
ними властивостями та якостями, з усією її тимчасовою плинністю. Можна сказати, що стоїцизм – це 
не лише любов до долі, але також, причому одночасно, це й любов до тілесного світу, до стихії тілес-
них доль і протікань.  

Стоїки поринають у свою тілесну плинність змістовним, а не тілесним способом. Але "зміст" 
цей не платонівський і не аристотелівський. Той зміст був або діалектично-категоріальним, або фено-
менологічно-описовим. І хоча обидві великі системи виростали з досвіду плинної сутності й ідеальнос-
ті, яка поставала, але усвідомлювали вони її все-таки тільки в дуже стійких і нерухливих смислових, 
ідеальних формах. Тільки стоїцизм уперше відобразив загальноантичний досвід плинної сутності й 
ідеальності, яка постає, у її безпосередньому й адекватному, буквальному вигляді. Платон і Аристо-
тель теж не зрозуміли без цього досвіду плинної сутності, але вони занадто підлеглі конструктивності 
думки й духу систематизму, їм ніколи дивитися на саму плинність і відбивати її так, як вона є у всій її 
строкатості й клаптиковості. Стоїцизм же є вченням про плинну оформленість плинної сутності, так що 
вчення про нескінченно-різноманітну напруженість буття є тут найголовнішим.  

Стоїчна доля є смисловою плинністю смислу, а любов до неї є любов’ю до цієї смислової 
плинності смислу. Доля робить усе так, як треба тільки їй; і тут – абсолютний фаталізм. Людина усвідом-
лює себе як цю саму долю, як одне з її творчих породжень. І виявляється, що доля – це вона сама, що до-
ля в ній усвідомлює саму себе, що, вільно діючи, вона сама і є знаряддям долі. Тому важливо не перероб-
ляти дійсність, але розуміти її. Стоїчний мудрець не пручається злу. Він його розуміє, він – у стихії його 
смислової плинності. І тому він спокійний. А досягнувши розуміння долі, він уже бачить: тут не лише фата-
лізм, а й темологія, не лише матеріалізм, а й спіритуалізм, не лише царство випадковості, а й досконалість 
мистецтва, не лише резиньяція, а й свідомий методизм, заснований на свободі волі. 

Отже, стоїцизм був передусім мораллю, розробленим до дрібниць моральним ученням, обґру-
нтованим на своєрідному філософському світогляді. У цьому сенсі він безперечно мав важливе вихо-
вне значення для стародавнього світу, особливо якщо взяти до уваги його надзвичайну поширеність і 
популярність. Стоїцизм у цьому сенсі є моральною силою, яка має вплив впродовж багатьох віків і у 
значних масштабах. Він пережив християнство та вплинув на багатьох учителів і отців Церкви (аполо-
гети, Тертулліан).  

"Покоління відходить, й покоління приходить, а земля віковічно стоїть. Що було, воно й буде, і 
що робилося, буде робитись воно, і немає нічого нового під сонцем" [5, гл. 1], – читаємо в Книзі Еккле-
зіяста (в українському перекладі І. Огієнка), – який "поклав на серце своє, щоб шукати й досліджувати 
мудрістю все, що робилось під небом. Це праця тяжка, яку дав Бог для людських синів, щоб мозоли-
тись нею". Це важке заняття під силу лише в атарактичному стані. "Я бачив усі справи, що чинились 
під сонцем: й ось усе це марнота та ловлення вітру! Говорив я був з серцем своїм та казав: ось я ве-
лику премудрість набув, найбільшу за всіх, що до мене над Єрусалимом були. І бачило серце моє 
всяку мудрість і знання. І поклав я на серце своє, щоб пізнати премудрість, і пізнати безумство й глу-
поту, і збагнув я, що й це все то ловлення вітру. Бо при многості мудрости множиться й клопіт, хто ж 
пізнання побільшує, той побільшує й біль" [5].  

Людина як розумна й залежна від Долі істота повинна впорядкувати все, що має бути впоряд-
коване. Бо де немає порядку, там занепокоєння; а впорядковане заспокоюється. Свобода є усвідом-
леною необхідністю. Тому вільна людина перебуває в атарактичному стані, тобто в гармонії зі світом, і 
робить усе вчасно: "Для всього свій час, і година своя кожній справі під небом: час родитись і час по-
мирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будува-
ти, час плакати й час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння грома-
дити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, 
час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру" 
[5, гл. 3]. Бо "хто виконує заповідь, той не пізнає нічого лихого, серце ж мудрого знає час і право; бо 
для кожної речі час і право своє, бо лихо людини численне на ній; бо не знає, що буде, і як саме буде, 
хто їй розповість?" [5, гл. 8]. І "користь пізнання у тому, що мудрість життя зберігає тому, хто має її" [5, 
гл. 7]. А, отже, "краща повна долоня спокою за повні дві жмені клопоту та за ловлення вітру" [5, гл. 4]. 

Цінність гармонії атарактичного стану характерна для різних типів світоглядів, але багато в 
чому залишається мало дослідженою. Для детального аналізу атараксії як гармонії можна скориста-
тися екзистенціально-аксіологічним аналізом гармонії Л. В. Баєвої [1] – з позиції компаративного і ци-
вілізаційного підходів. Дослідниця вважає, що поняття "гармонія" не обмежене виключно естетичною й 
етичною сферами. Вона є ключовою онтологічною й антропологічною категорією, що характеризує 
спосіб взаємної підлеглості внутрішнього й зовнішнього рівнів буття індивіда (суспільства). Отже, оріє-
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нтир на гармонію в стані атараксії в цьому сенсі означає не лише емоційне переживання й чуттєво-
образне відчуття прекрасного як органічно цілісного, але й інтуїтивне або раціональне уявлення про 
можливість входити до складу буття не як "чужий" компонент, а як необхідний складник деякої єдності. 
Звідси гармонійність як властивість світу та спосіб його особливого сприйняття характеризує онтологі-
чну й гносеологічну своєрідність двоєдиного процесу розвитку стосунків людини і світу. Тому гармонія 
стану атараксії як співмірність, урівноваженість, доповнення внутрішнього й зовнішнього є цінністю як 
індивідуального, так і громадського буття, яка відбиває прагнення до цілісності, нероздільного сприй-
няття світу. Гармонійність є для багатьох шкіл відображенням зовнішнього всесвіту у внутрішньому 
світі індивіда, що дає можливість злиття з "першовитоком" усього сущого.  

Отже, атараксія як сприйняття і підтримка гармонії, можна сказати, є волевиявленням і прояв-
ляється зняттям глибокої рефлексії з приводу подвійної, суперечливої, двоєдиної основи Всесвіту. 
Цей термін містить доволі глибоке знання про гармонійну вкоріненість буття духу в повсякденності. 
Тому подальше дослідження атараксії можна визначити актуальним науковим кроком. 
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Стаття присвячена визначенню сутності нового міждисциплінарного та міжметодологічного підходу, ви-

значеного як "культурологічна герменевтика", а також встановленню його потенціалу щодо дослідження феноме-
на інтерпретації, зокрема художньої. Підґрунтям культурологічної герменевтики виступають дві основні герменев-
тичні галузі (методологічна і онтологічна), збагачені досягненнями таких сумісних із ними методологій, як 
аналітична психологія, структуралізм, морфологія культури та ін.  

Ключові слова: контекст, культурологічна герменевтика, універсалії культури, художня інтерпретація.  
 
Колесник Елена Сергеевна, кандидат философских наук, доцент, докторант кафедры теоретической, 

прикладной культурологии и музыковедения, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 
Культурологическая герменевтика как методологическая основа изучения феномена интерпретации 
Статья посвящена определению сущности нового междисциплинарного и межметодологического подхо-

да, обозначенного как "культурологическая герменевтика", а также установлению его потенциала в изучении фе-
номена интерпретации, в частности художественной. Основой культурологической герменевтики выступают два 
основных герменевтических направления (методологическое и онтологическое), обогащенных достижениями 
таких совместимых с ними методологий, как аналитическая психология, структурализм, морфология культуры и др.  

Ключевые слова: контекст, культурологическая герменевтика, универсалии культуры, художественная 
интерпретация.  

 
Kolesnyk Olena, PhD in Philosophy, associate professor, doctoral-student of the theoretical and applied study 

of culture and music studies chair, National Academy of managerial staff of culture and art 
Culturological hermeneutics as the methodological basis of studying the phenomenon of interpretation 
The interpretation, namely, the artistic interpretation can be viewed as one of the integral culture-forming phe-

nomena. So it is worth of synthesizing inter-disciplinary and inter-methodological studying.  
Traditionally, one of the dominant methodologies of researching the interpretative thematic was Hermeneutics, a 

methodology originating from Ancient Greece where it was applied to Homer’s poems. In the Middle Ages the hermeneu-
tic operations were used to descry the ultimate meaning of the Holy Writ. Much later Schleiermacher invested Herme-
neutics with a psychological meaning, using it as a means of understanding the inner world of other person, as it is ex-
pressed in the speech, and, especially in writing. This was the beginning of so-called "methodological" Hermeneutics, the 
aim of which was to understand authors better than they understand themselves.  

Quite different approach was later suggested by M. Heidegger and his followers. Their "ontological" Hermeneu-
tics in a way returns to the Medieval supposition of the manifestation of transcendental Being in a literary text. Therefore, 
the main task of a hermeneutist is to understand not the author as a person, but the implicit meanings of the text that can 
be quite different from the author’s intention. Such a presupposition is very close to the main principles of Ukrainian phi-
losophical (and para-philosophical, expressed in belles-lettres) thought.  

Undoubtedly, both methodological Hermeneutics of Schleiermacher and ontological Hermeneutics of Heidegger 
and his followers have great euristic potential. Still, the contemporary situation of active inter-cultural and inter-civilization 
dialogue leads us to the necessity of enriching the Hermeneutic with the achievements of compatible methodologies 
(Analytical psychology, Structuralism, Morphology of Culture etc). All of these methodologies are centered on the trans-
personal levels of the text, where the "spirit of culture" leaves its traces more clearly. An author here appears to be a 
medium, conducting independent, "objective" messages to the recipients.  

In a way, the same can be said about the mostly French "post-philosophies" (postmodernism, poststructuralism 
etc). The main difference is in the negative attitude of their representatives to such transpersonal messages. As the tran-
scendental reality (Haidegger’s Being) is denied, the only transpersonal level left is the cultural subconsciousness that 
speaks through the author independently of his/her will. But, if K. G. Jung believed such a collective psyche to be full of 
spiritual treasures, French thinkers suspect that it contains only the suppressed complexes and traumas.  

This cardinal difference between the world outlooks does not forbid integrating the achievements of different 
methodological approaches into something new. The general goal of maximal understanding not only of the text, but its 
widest cultural context, allows us to define such a "synthesizing" approach as the Culturological Hermeneutics.  
                                                
© Колесник О. С., 2014  
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Here different methodologies take their place on the different stages of studying the text. "Analytical" approach 
allows us to go into the details, "synthetic" – to return to the text as a whole. Thus we can turn a hermeneutic circle into a 
spiral and go ever deeper into the layers of meaning.  

Such a procedure demands studying the text in all possible cultural contexts: personal, social and universal. To 
do this we can make use of the term "paradigm". In our case it is a cultural paradigm, that characterizes the specific cul-
tural features of a certain social entity. It leads us to investigating the cultural invariants, such as archetypes. It is well-
known, that they are remarkably constant, appearing worldwide through the ages. Still the specific set of archetypes and 
the way they are interpreted are unique for each cultural paradigm. This archetypal matrix can be seen in all the artistic 
works belonging to a paradigm. That is why Culturological Hermeneutics is to view an author both as a person and as a 
more or less typical representative of a certain cultural paradigm. It leads us from the traditional understanding of the 
artistic communication between author – text – recipient, to the intercultural communication in the global context.  

According to H.-G. Gadamer, the main purpose of hermeneutics is the achievement of understanding. This pur-
pose is especially important in the times of great political, social and cultural changes, that demand, amid other things, 
the renovation of the lost traditions and liaisons. It makes hermeneutics, namely, culturological hermeneutics, that aims 
at the maximal understanding of a text and all its possible contexts, especially important. 

Key words: artistic interpretation, context, cultural invariants, culturological hermeneutics. 
 
Значення вивчення проблем художньої інтерпретації визначається місцем цього феномена в 

сучасному мистецтві, в якому принцип тлумачення та перетлумачення стає одним з провідних як у 
зверненні до художньої класики "заради неї самої", так і у створенні нових, інтертекстуальних мисте-
цьких артефактів. Розгляд окремих аспектів феномена художньої інтерпретації поза єдиним контекс-
том призводить до втрати цілісного бачення багатопланових процесів, які відбуваються в культурі. 
Однією з таких тенденцій є інтеграція різних сфер усередині "тіла" культури. 

Для дослідження подібних складних явищ видається виправданим застосування нового мето-
дологічного підходу, який можна визначити як культурологічна герменевтика. Її специфіка полягає в 
спрямованості на розуміння не лише тексту, а й ширшого контексту, зокрема через дослідження куль-
турних універсалій і їх індивідуальних, національних та історичних художніх інтерпретацій, а також по-
дальших переінтерпретацій, які роблять витвір мистецтва розімкненим і здатним долати просторові та 
часові межі. Крім теоретичного інтересу, який викликає подібна проблематика, вона має безпосередні 
виходи на соціокультурну практику, перш за все через художню критику.  

Теоретичною основою культурологічної герменевтики виступають методологічна герменевтика 
Ф. Шлейєрмахера і В. Дільтея, онтологічна герменевтика М. Гайдеггера, Г.-Ґ. Гадамера і П. Рікера, мор-
фологія культури О. Шпенглера, аналітична психологія К.-Г. Юнга й інші суміжні з ними напрями. Мето-
дологічне значення мають праці таких дослідників, як М. Бахтін, П. Іванішин, О. Кирилюк, С. Кримський, 
В. Личковах, О. Лосєв, Ю. Лотман, Л. Пінський та ін. Особливу увагу привертають термінологічні іннова-
ції Ю. Борєва ("герменевтика мистецтва"), С. Гатальської ("культурософія"), В. Герасимчук ("культуроло-
гічне літературознавство"), В. Даренського ("герменевтика культурних універсалій"), С. Квіта ("герменев-
тика стилю"), які свідчать про пошуки принципово нового підходу, який міг би застосувати досягнення 
традиційної герменевтики для культурологічних студій. Завданням дослідження є обґрунтування сутнос-
ті культурологічної герменевтики як підходу, де-факто наявного, але досі теоретично не визначеного. 

Слово "герменевтика" походить від грецьк. "hermeneuein" – "тлумачити", "роз’яснювати"; в 
найбільш широкому сенсі герменевтика – це теорія розуміння та інтерпретації. У аттічний період осно-
вним об’єктом тлумачення герменевтів були гомерівські поеми. У християнській традиції напрацьовані 
ними методи стали використовуватися в прочитанні Священного Писання. Принципово важливою бу-
ла настанова на те, що метою тлумачення є осягнення вже даної в біблійному тексті Істини. Відтак 
середньовічна герменевтика мала гносеологічно-онтологічний, а не психологічний характер.  

У Новий час герменевтика (в її "класичному", або "методологічному" варіанті) була теоретично 
обґрунтована Ф. Шлейєрмахером, а також І. М. Хладеніусом, Т. Майєром, А. Беком, Ф. Астом, Х. Во-
льфом. Концепції цих мислителів – за всіх своїх відмінностей – радикально відрізнялися від середньо-
вічної герменевтики тим, що тлумачення в них поставало не наближенням до божественної істини, а 
досягненням людського, міжособистісного розуміння. Учасником такого діалогу міг ставати і автор 
древнього тексту, і сучасник-співрозмовник [6]. Настанова інтерпретатора тут відверто "психологічна": 
зрозуміти душевний світ іншої людини через його мовне вираження. Зокрема, Шлейєрмахеру нале-
жить відомий заклик зрозуміти автора краще, ніж він розуміє самого себе. Близькою була і настанова 
В. Дільтея на емпатію. Згодом про "вживання" в духовне життя автора писав Е. Гуссерль.  

Принципи філософської (онтологічної) герменевтики кореняться у вченні М. Гайдеггера, а та-
кож у працях К. Апеля, П. Рікера, Ю. Габермаса, Г.-Ґ. Гадамера. Тут відбувається певне повернення 
до середньовічної настанови на осягнення наявної "об’єктивної" сутності світу, яка виявляється в кон-
кретному тексті. Тоді саме людське Буття постає "герменевтичним" за своєю суттю. Ідеї, близькі до 
основних положень онтологічної герменевтики, можна знайти в працях С. Аверінцева, М. Бахтіна, Є. 
Бистрицького, В. Бичкова, О. Лосєва, М. Мамардашвілі, С. Хоружого та ін. 

Герменевтичні тенденції та інтенції є суголосними із загальною "розуміючою" настановою укра-
їнської філософії та культурології (включно з "пара-філософією" та "перед-культурологією", висловле-
них в художній формі). Так, С. Квіт розглядає в герменевтичному контексті доробки не лише Монтеня і 
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Паскаля, а й Сковороди, Чижевського [4, 94-119], Т. Гундорова пише про герменевтичний дискурс, 
розгорнутий Лесею Українкою [1, 377-411]. Більше того, на думку П. Іванішина, можна говорити про 
глибинну спорідненість обох основних герменевтичних традицій і української філософської та культу-
рологічної думки [2, 10]. 

Потенціал герменевтики для осмислення різних смислових рівнів тексту (а також подальших 
інтерпретацій цього тексту, у тому числі художніх) безперечний. Однак в контексті культурологічного 
дискурсу здається можливим та бажаним доповнити герменевтику досягненнями інших методологіч-
них напрямів. Така настанова помітна в працях П. Рікера, які увібрали елементи феноменології, струк-
туралізму, психоаналізу. Всі ці методології ставлять в центр уваги трансперсональні рівні тексту, де 
найбільш чітко виявляються риси "духу культури". Автор тут постає медіумом, який передає реципієн-
там послання, значною мірою незалежні від його волі.  

Положення Г.-Ґ. Гадамера про переміщення уваги дослідника з особи на сенс, з приводу якого 
роздумувала ця особа, не так вже далекі від аналітичної психології К.-Г. Юнга, яку цілком можна роз-
глядати в якості "герменевтики несвідомого". Одним з найбільш важливих методологічних висновків є 
обґрунтування К.-Г. Юнгом існування двох принципово відмінних типів художньої творчості – психоло-
гічного і візіонерського, які мають різний культуротворчий потенціал і повинні досліджуватися різними 
методами [8, 104]. За Юнгом, митець-візіонер виступає в ролі медіума, за допомогою якого знаходить 
своє вираження глибинний трансперсональний сенс. Це твердження є близьким до згаданих ідей Гай-
деггера про "істину Буття", яка проявляється в художніх творах.  

Ідею позитивного трансперсонального змісту мистецького артефакту можна вважати практич-
но самоочевидною для німецької і російської культур, де вона може відтіснятися на задній план, але 
ніколи не зникає повністю. Водночас вона глибоко суперечить раціоналістичній французькій традиції. 
Протилежність німецького та французького ставлення до тексту-як-світу або світу-як-тексту можна по-
бачити на прикладі розуміння суті мови. Для німецької (та великою мірою слов’янських) культур мова 
постає, за словами М. Гайдеггера, "будинком буття". Для французької традиції типовішою є "підозрі-
лість" М. Фуко по відношенню як до знаку, який є "недоброзичливим", так і до мови, яка "говорить не 
те, що він говорить", і до інтерпретації, яка може призвести до "зникнення самого інтерпретатора" [5].  

Представники "філософій пост-" (постмодернізм, постструктуралізм тощо) не визнають трансцен-
дентної реальності, тому єдиним трансперсональним рівнем, який може виявлятися в тексті, постає куль-
турне позасвідоме, яке "промовляє" крізь твори незалежно від волі автора. Але, якщо для Юнга позасві-
доме є сховищем духовних скарбів, то "філософи пост-" бачать в ньому лише сховище комплексів та 
травм. Результатом стає домінування теми абсурдності, проти якої необхідно збунтуватися, але яку немо-
жливо перемогти. З таких установок логічно випливають теми "смерті автора" (М. Фуко), деконструкції 
(Ж. Дерріда), симулякрів (М. Бодрійяр), ризоми (Ж. Дельоз), тексту як "гри знаків" без об’єктивної відповід-
ності (Р. Барт) тощо. Все це радикально відрізняється від настанов герменевтики в усіх її варіантах. Однак 
сказане не означає повного відкидання методів, розроблених в межах французьких критичних тради-
цій. Питання полягає радше в межах їх використання і в наявності методологічної домінанти, яка до-
зволила б успішний синтез різних традицій вивчення тексту. Адже, на нашу думку, за наявності такого 
"смислового центру" принципово відмінні у своїх принципах і установках методології можуть бути ви-
користані як взаємодоповнюючі на різних етапах вивчення художнього тексту. Так, на думку Н. Івано-
вої-Георгіївської, структуралізм і постструктуралізм "ведуть від твору до тексту", тоді як герменевтика 
– "від тексту до твору" [3, 14]. Але саме такий протилежно спрямований рух може бути використаний в 
межах єдиного процесу, спрямованого на подолання класичного герменевтичного кола. Тому, аналі-
зуючи цілісний художній текст, ми можемо використати структуралізм, постструктуралізм і навіть деко-
нструкцію, щоб наблизитися до сенсу його частин.  

Як відмітив У. Еко, критикові-структуралістові прекрасно відомо, що художній твір не зводиться 
до схеми, але він заганяє його в схему, щоб розібратися в його механізмах [7, 362-363]. Адже структу-
ралізм і виник як напрям, покликаний обмежити довільність інтерпретації. Тому ми можемо схематизу-
вати форму і зміст, розбирати текст на окремі частини, порівнювати їх між собою і з аналогічними 
елементами інших текстів. Завершивши черговий "виток" аналізу, можна переходити до герменевтич-
ного синтезу, який дозволить повернутися від тексту до твору в усій його неповторності. За допомогою 
такої комбінації методів ми перетворюємо коло на спіраль, що дозволяє щораз повніше заглиблюва-
тися у смислові прошарки тексту. 

Визначення герменевтичних сенсів культури неможливе без осягнення контекстів, які стоять за 
певним артефактом. Існує декілька варіантів розуміння суті герменевтичного кола. З точки зору куль-
турологічної герменевтики, його можна сформулювати так: розуміння тексту неможливе без розуміння 
контексту, а розуміння контексту неможливе без розуміння тексту. Поза контекстом культурний арте-
факт значною мірою залишається "закритим". Це стосується і діахронічного сприйняття власної куль-
тури, і відмінностей синхронічних культур, особливо якщо вони належать не лише до різних етнічних 
традицій, а й до різних стадіальних типів.  

У найбільш загальному сенсі можна виділити три рівні культурного контексту: персональний, со-
ціальний і загальнолюдський (світовий). Для визначення макрокультурного духовного комплексу (дру-
гий–третій контекстуальний рівні) нерідко використовується популяризований Т. Куном термін "парадиг-
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ма". Так, у М. Еліаде ми знаходимо "символічну парадигму культури", у Г. Мєднікової – "культурно-
філософську парадигму" тощо. В цьому плані з парадигмою зближуються поняття "світовідношення", 
"стиль мислення", "духовний клімат", "етос", "культурна душа", "континуум", "життєвий світ" і багато ін-
ших, які позначають той ментальний горизонт, єдність якого визначає ідентичність особи і народу. 

Для визначення специфіки певної історичної або цивілізаційної парадигми потрібне звернення 
до універсалій культури. Такі духовні інваріанти є спільними для всього людства, однак вони мають 
цілий спектр конкретних проявів залежно від епохи, етносу, особи інтерпретатора. Істотно, що ці інва-
ріанти проявляються не лише в художній культурі, а й в інших її формах (філософія, наука, ідеологія 
тощо). Тому їх вивчення дає можливість уловити "прафеномен". 

Набір універсалій є відносно константним, але актуалізація певної вибірки, а також форми конк-
ретного прояву інваріантів визначають характер домінуючої в тому або іншому товаристві культурної 
парадигми, як 1) етнонаціонального "життєвого світу" і як 2) духи епохи. При цьому синхронічний і діах-
ронічний аспекти накладаються один на одного, взаємно модифікуючись. Разом виникає неповторна 
"архетипна матриця", яка більш чи менш чітко маркує усі твори, належні до певної. Тому культурологічна 
герменевтика розглядає автора і як неповторну особистість, і як представника певної культурної паради-
гми. А отже, від традиційного розуміння художньої комунікації між автором–текстом–реципієнтом ми пе-
реходимо до міжкультурної комунікації, взятої в глобальному контексті. Успішність такого діалогу зале-
жить як від міри близькості культур, так і від загальної установки на комунікацію з Іншим. 

На думку Г.-Ґ. Гадамера, центральним мотивом герменевтики як такої є подолання чужості. 
Саме це робить її актуальною в часи великих політичних, соціальних, культурних потрясінь, коли ви-
никає необхідність відновлення традиції та зруйнованих зв’язків. Тому саме герменевтика стає особ-
ливо важливою в наш час, коли нагальною необхідністю є перестворення мозаїчного образу світу на 
нових основах. Особливий потенціал має культурологічна герменевтика, спрямована на більш повне 
осягнення не лише текстів, а й їх підтекстів і контекстів.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ "ОБДАРОВАНІСТЬ"  

ТА "ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ"  
У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ 

 
У філософії, культурології та психології сформовано методологію дослідження соціальної та природної 

сутності обдарованості. Водночас навколо цієї теми виникає безліч наукових суперечок, що зумовлено різномані-
тністю поглядів на природу обдарованості. На основі вивчення соціальної і природної сутності обдарованої осо-
бистості, різноманітних методик дослідження понять "обдарованість", "геніальність", "інтеріоризація культурних 
цінностей обдарованої особистості" автором статті уточнено трактування означених понять.  

Ключові слова: обдарованість, геніальність, обдарована особистість, інтеріоризація культурних цінностей 
обдарованої особистості. 

 
Гавеля Оксана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры обществен-

ных наук, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 
Методология исследования понятий "одаренность" и "интериоризация культурных ценностей 

одаренной личности" в работах украинских и зарубежных ученых  
В философии, культурологии и психологии определено методологию исследования социальной и при-

родной сущности одаренности. Вместе с тем вокруг этой темы возникает множество научных споров, которые 
порождаются разнообразием взглядов на природу одаренности, определения дефиниции "одаренность", что обу-
славливает актуальность исследования. На основе изучения социальной и природной сущности одаренной лич-
ности, изучения разнообразных методик исследования понятий "одаренности", "гениальности", "интериоризации 
культурных ценностей одаренной личности" автором статьи была уточнена трактовка этих понятий. 

Ключевые слова: одаренность, гениальность, одаренная личность, интериоризация культурных ценнос-
тей одаренной личности. 

 
Gavelya Oksana, Ph.D. in Pedagogics, associate professor, professor of the social sciences chair, National 

Academy of Managerial Staff of Culture and Art 
Research Methodology of the concepts talent and internalization of the gifted person’s cultural values 

in the works of Ukrainian and foreign scientists 
In philosophy, culture and psychology the research methodology of social and natural essence of giftedness is 

defined.. There are meny scientific debates around this topic, which are generated by a variety of views on the nature of 
giftedness, the difinition of "talent". It determines the relevance of the study. The selection and the integration of natural 
and social features of the gifted person allows us to consider this concept as an integrative concept.  

On the one hand, the gift is a particular positive mixture of some specific traits which hold its further complicated 
development due to the influence of various factors.  

A person can be considered primarily as genotypic organism. Such famous scientists as Z. Freid, C. Jung, A. 
Adler, E. Eriksson, E. Fromm, R. Cattell, G. Eysenck, J. Watson, B. Skinner, A. Bandura, J. Rotter, A. Maslow, C. Rogers 
believe that the term "person" expresses indivisibility, integrity, and specific features of the subject that appeare in the 
early stages of life development. 

On the other hand, we should not forget that the talent is the only condition for a successful formation of a per-
son, who has to become the personality, being included in broad social relations by the activities and communication. 
The social character of the category "person" is discovered by its features. They are rationality, freedom, individuality and 
responsibility. Thus, the formation of the gifted person is influenced by two main factors: individual properties and social 
environment.  

In our research, we select the following stages of socialization. They are the internalization of cultural values 
and legal, moral norms which govern the personal behavior, the formation sociogenic needs that determine the personal 
activities, the establishment of a complex multipurposed and multidirected program of the personal life.  

The internalization of cultural values of the gifted person is reviewed as a process of expansion and creation of 
her/himself. The results of it are the transformation of person’s inner world, its raising to the new intellectual, creative and 
spiritual level of development.  

The basic of our research is cultural values that’s why we have chosen a value approach. In this sense, cultural 
values are the cultural achievements of human society in production (technical aesthetics and design), art (works of art) 
and mental (art criticism, art science and etc.) activity. Instead of the word "achievement" is also used the word "values." 
The main idea of this approach is a focus on the products which results are embodied in the achievements of culture.  

Certainly, we cannot avoid the subjective assessments, emphasizing the need to study this phenomenon on the 
basis of systematic and scientific approaches that allow us to reveal the dynamics of cultural values, their contradictions, 
problems, laws, the development of necessary and accidental total and individual. We use cultural approach to find out 
the dependence of the internalization of cultural values process on the conditions of artistic and creative education and 
mental characteristics of gifted personality and the culture of the whole society.  

                                                
© Гавеля О. М., 2014  



Культурологія  Колесник О. С. 

 18 

According to the cultural approach the gifted person at the same time is a subject and an object of human cul-
ture in a certain direction. Being situated in the center of a culture process, it defines the progressive nature of the pro-
posed changes in the society. We recognize the gifted person is a basic value of society, the creator of her/himself and 
other people. Thegifted person gain it by improving its output such as spiritual, physical, cultural and natural values. The 
last one defines akseological approach.  

The gifted person as a public value should be free in their activities and protected from social, economic, per-
sonal and psychological pressure. The previous approach is connected with acmeologicalone, which recognizes the free 
movement of the gifted person towards the endless growth and its identity in a deepness (for B.G. Ananyev).  

So the gifted person chooses as the external cause of his/her activity, the most relevant objects of reality, but 
she acts as a determinant, a subject of the own work at all three levels of consideration where the person is a subject. 
They are the level of the organism (life) person (learning values) and personality (creation of value). The presence of 
existing methodological approaches give the opportunity to develop working definitions of these phenomena.  

Based on the studying of the social and natural essence of the gifted person we detailed the interpretation of the 
concept "giftedness", which is considered as a system of psychodynamic characteristics of the personality. It occurs in 
the development of innate qualities and characteristics of the individual and in a sustainable focus on creative activities. 
The genius is considered by us as the highest degree of talent. Its results are characterized by exceptional novelty, origi-
nality, and form an epoch in the life of society, the development of culture and leave in the universal memory forever. 

Key words: talents, genius, gifted person, internalization of the gifted person’s cultural values. 
 
У філософії, культурології та психології визначено методологію дослідження соціальної та 

природної сутності обдарованості. Водночас навколо цієї теми виникає безліч наукових суперечок, що 
зумовлено різноманітністю поглядів на природу обдарованості, визначення дефініції "обдарованість", 
що визначає актуальність дослідження. Виокремлення і водночас поєднання природних та соціальних 
ознак обдарованої особистості в єдине ціле дають змогу розглядати означене поняття як інтегративне 
утворення.  

З одного боку, визначаючи поняття обдарованість, ми маємо справу насамперед з особливими 
природними передумовами розвитку здібностей. Це яскраво виявлені у дитини ще від народження 
задатки: музичний слух, надзвичайно розвинена рухова сфера тощо. Обдарованість (англійською мо-
вою gift чи endowment, німецькою – Begabungen) є певним позитивним поєднанням деяких специфіч-
них задатків, які, в свою чергу, через вплив численних факторів проходять свій подальший складний 
розвиток. Становлення кожної людини залежить від генетичної бази (рівня задатків та обдарувань), 
умов виховання, середовища та властивостей особистості. 

Особистість, як і обдарованість можна розглядати насамперед як генотипне утворення, що до-
зволяє об’єднувати означені поняття в словосполучення "обдарована особистість". Сучасна наукова 
парадигма підходів вказує на наявність декількох концепцій щодо розуміння поняття "особистість": 
психодинамічної (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер), его-теоретичної (Е. Еріксон, Е. Фромм), диспозитивної 
(Р. Кеттел, Г. Айзенк), біхевіористської (Дж. Уотсон, Б. Скіннер), соціально-когнітивної (А. Бандура, Дж. 
Роттер), гуманістичної (А. Маслоу), феноменологічної (К. Роджерс). Водночас усі вчені вважають, що 
поняття "особистість" виражає неподільність, цілісність і особливості конкретного суб’єкта, що вини-
кають вже на ранніх рівнях розвитку життя. 

З іншого боку, слід пам’ятати, що обдарованість виступає лише передумовою більш успішного 
формування індивіда, котрий за допомогою активної діяльності та спілкування має стає особистістю, 
включеною в систему широких соціальних відносин. На соціальний характер категорії "особистість" 
вказують такі її риси, як розумність, свобода, індивідуальність та відповідальність. Зокрема, відповіда-
льність особистості перед суспільством передбачає свідоме дотримання моральних принципів і пра-
вових норм, які виражають суспільну необхідність. Отже, формування обдарованої особистості відбу-
вається під впливом двох основних факторів: індивідуальних вроджених властивостей та соціального 
середовища, що впливає на людину.  

У процесі соціалізації протікає процес становлення особистості, засвоєння нею зразків поведін-
ки, психологічних установок, соціальних норм і цінностей, знань, вмінь та навичок, що дозволяють будь-
якій людині успішно функціонувати в суспільстві, адаптуватися до системи соціокультурних норм суспі-
льства. Виділимо стадії соціалізації: інтеріоризація культурних цінностей, правових та моральних норм, 
що регламентують поведінку особистості; формування соціогенних потреб, що детермінують її діяль-
ність; створення комплексної багатоцільової та різновекторної програми життєдіяльності особистості. 

Питання обдарованості привертає особливу увагу сучасних науковців. Так, українським педаго-
гом Ю.З. Гільбухом, російськими педагогами і психологами Н.І. Авдєєвою, Н.Б. Шумаковою, Г.В. Бурмен-
ською, В.М. Слуцьким, Т.В. Ковалем, О.В. Кулемзіною, Ю.Д. Бабаєвою, Н.С. Лейтесом, Л.Д. Лебедєвою, 
західними психологами і педагогами Дж. Рензуллі, С.М. Рісом, Дж. Фріменом та ін. досліджуються пи-
тання розвитку, навчання і виховання обдарованих дітей дошкільного і шкільного віку. 

У монографії українського педагога О. Є. Антонової досліджено феномен обдарованості в кон-
тексті досвіду історичного та порівняльного аналізу [1]. 

Особливості психологічного і педагогічного супроводу обдарованих дітей та молоді розгляда-
ються в працях російських психологів і педагогів: М.Є. Веракси, М.Є. Богоявленської, О.С. Бєлова, 
В.С. Юркевич, Н.С. Лейтеса, О.В. Кулемзиної, Ю.Д. Бабаєвої, Л.В. Баєва, Є.Ю. та західних психологів 
К.А. Хелера, К. Перлета, С. Вольфганга та ін.  
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Значний інтерес становить книга відомого ізраїльського психотерапевта Е. Ландау "Обдарова-
ність потребує мужності. Психологічний супровід обдарованої дитини", в якій представлено багаторіч-
ний досвід психологічної підтримки обдарованих дітей, підлітків та їхніх батьків [3]. Важливий наголос 
вченою робиться на ігрових установках, креативній постановці запитань, екзистенціальному підході до 
виховання обдарувань. Е. Ландау вказує на необхідність досягнення у формуванні особистості душе-
вної зрілості, креативних установок, процесів, поведінки, мислення та інтелекту. Психотерапевтом 
розроблена методика визначення коефіцієнту інтелекту обдарованих дітей, рівня їх креативності на 
основі співвіднесення означених показників один з одним. Е. Ландау розглядає обдарованість як ін-
терактивну систему і застосовує означений концептуальний підхід в умовах роботи Інституту розвитку 
наук і мистецтв для дітей і юнацтва Тель-Авіву. У процесі інтеріоризації культурних цінностей обдаро-
ваної особистості вченою розвиваються різноманітні галузі її інтересу, уміння вести за собою ("лідерс-
тво") та відповідальності, з включенням ігрової моделі в її оточення. Е. Ландау розглядає креативність 
у якості загального знаменника як для учених, так і для "художників", а також як характеристику, що 
виявляється у більшості вихованців як прагнення до порядку.  

Сучасні культурно-психологічні концепції взаємозв’язку мистецтва, художньої та інших видів 
творчості з обдарованістю розглянуто в працях російських психологів О.О. Мелік-Пашаєва, Л.С. Ви-
готського, Д.Б. Богоявленської, Г.А. Глотової, В.Г. Грязевої-Добшинської, В.О. Глухова, В.С. Юркевич, 
Д.В. Ушакова та ін.  

Дослідженню питань інтелектуального та творчого компонентів обдарованості та виявлення їх в 
структурі людського буття присвячено праці українських психологів та педагогів Ю.З. Гільбуха, Є.І. Андро-
са, П.О. Тадеєва, Д.В. Ярцева та російських психологів і педагогів Г.Ю. Айзенка, А. Біне, Л.С. Виготського, 
Н.С. Лейтеса, В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрікова, Н.В. Відінєєва, Н.К. Вінокурова, Дж. Гілфорда та ін.  

Питанням художньо-творчої активності обдарованої особистості в умовах навчального закладу 
присвячено праці українських педагогів О. М. Гавелі та О. А. Комаровської, російських педагогів Р. Мі-
лгрема, Є. Гонга, О. І. Савенкова та ін. Дитячій художній обдарованості та обдарованості до мистецт-
ва присвячені праці російського педагога О. О. Мелик-Пашаєва. 

Зв’язок між обдарованістю та індивідуальністю особистості простежується в працях українсь-
кого психолога В.В. Рибалки і російських психологів Б. М. Теплова, Н.С. Лейтеса, Є. О. Голубєвої.  

У працях українських вчених В. Бадрака, Т. Земя та російського вченого Н. В. Гончаренка роз-
глянуто особливості виявлення геніальної особистості в мистецтві та науці. 

У працях російських психологів та педагогів В. П. Ефроймсона, Г. П. Колупаєва, В. М. Клюжева, 
Н. Д. Лакосіна, Г. П. Журавльова, О. Сєдова, О. Пентіна, Е. І. Щебланова, І. С. Аверіна, К. А. Хелер, 
К. Перлет, англійського антрополога і психолога Ф. Гальтона досліджується психобіологічна природа 
геніальної та обдарованої особистості. 

Історична, соціокультурна та процесуально-діяльнісна парадигми у вивченні обдарованості та 
геніальності притаманна працям української вченої О. Є. Антонової та російських психологів, педагогів 
та культурологів Г. Мелхорна, Х. Мелхорна, Д.Б. Богоявленської, О. І. Стеценка. 

У вітчизняній психології Б. М. Теплов одним з перших у 1940 р. дав наукове визначення понят-
тя "обдарованість" в своїй статті "Здібності і обдарованість". Вчений розглядає "обдарованість як якіс-
но-своєрідне поєднання здібностей, від яких залежить можливість досягнення більшого чи меншого 
успіху у виконанні тієї чи іншої діяльності" [7, 136]. Своєрідність поняття "обдарованість" і "здібності" 
виявляється тому, що властивості людини розглядаються в них з точки зору тих вимог, які до неї вису-
ває та чи інша практична діяльність. Тому неможливо говорити про обдарованість загалом. Можна 
говорити про обдарованість до чого-небудь, до якої-небудь діяльності. Розглядаючи музичну обдаро-
ваність, вчений вказував, що це – багатогранне поняття, що визначає не лише комплекс музичних зді-
бностей, а й силу багатства та ініціативність зорової й слухової уяви, велику увагу до навколишнього 
оточення, творче мислення, працелюбність тощо.  

У розумінні обдарованості в працях Б.М. Теплова чітко виявляється діяльнісний підхід. Вчений 
робить наголос на сукупності здібностей, що визначають основу цього поняття [7, 129]. Отже, для ви-
явлення обдарованості необхідно діагностувати рівень розвитку здібностей людини на високому рівні. 
Борис Михайлович поділяє думку І. Канта, що найвищим ступенем обдарованості є геніальність, наго-
лошує на тому, що в на початку ХХ ст. її вища міра найбільше виявляється вже не в сфері мистецтва, 
а в науковому мисленні [7, 137]. Такі висновки вказують на ті зміни, які відбуваються у видах людської 
діяльності і визначають тенденцію у перетворенні не лише характеру обдарованості, а й культурних 
цінностей сучасного суспільства.  

У 1977 р. російський вчений Н.С. Лейтес відзначив наявність вікових ознак обдарувань, виділяв 
їх схильність до праці, надзвичайну розумову активність, підвищену потребу в діяльності як вікове яви-
ще, котре може бути пов’язане з прискоренням розвитку. Н.С. Лейтес підкреслив, що яскраві прояви об-
дарованості в дитячому віці можуть розглядатися як передумова майбутніх здібностей лише настільки, 
наскільки відповідні фактори вікового розвитку зберігаються як стійка індивідуальна особливість [4]. 

Пізніше, у 1996 р., Н.С. Лейтес сформулював наступне визначення означеного феномена: "Під 
обдарованістю дитини розуміється більш висока, ніж у її однолітків, при загальних рівних умовах, 
сприйнятливість до навчання й більш виражені творчі прояви. Поняття "обдарованість" походить від 
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слова "дар" і означає особливо сприятливі внутрішні передумови розвитку" [5, 3]. Вчений підкреслює, 
що в психології існує традиція словом "обдарованість" визначати наявність в індивіда певного сполу-
чення якісно своєрідних здібностей більш високого рівня, але й також деякої внутрішньої установки, 
спрямованості особистості, яка розвивається" [5, 8]. Отже, Н.С. Лейтес звертає увагу на роль устано-
вок у ціннісних орієнтаціях людини. 

У якості основного підходу дослідження культурних цінностей обдарованої особистості нами 
було обрано предметно-аксіологічний (ціннісний). Унікальність особистості формується в її живому 
русі, в процесі інтеріоризації нею соціокультурних цінностей.  

Діяльнісний підхід дозволяє пов`язати поняття культурні цінності не лише з результатами ("до-
сягненнями", "цінностями") обдарованої особистості, а й з нею самою, тобто з усім її процесом, почи-
наючи від збуджуючих причин і закінчуючи її творчою активністю.  

На думку Є. Диміної, цінності – це ставлення суб’єкта (людини чи суспільства) до об’єктів, сфера 
яких пов’язана з емоційними переживаннями людини. Щоб суб’єкт володів цінністю, необхідна наявність в 
ній таких властивостей, які були б здатні задовольняти його потреби. Формування нових ціннісних орієнта-
цій пов’язано з діалогічним відношенням особистості до світу та визнанням свободи особистості. Людина 
сама здійснює свій вибір цінностей із різноманітності змістів, створеного людством [2, 3].  

Процес інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості в сучасному суспільстві 
пов’язаний із формуванням ціннісної свідомості на основі діалогу особистості зі світом культури, ство-
реним попередніми поколіннями. Визначаючи природу цінностей, Є. Диміна вважає їх надособистіс-
ними і трансцендентними. В якості основних життєвих орієнтирів в них виявляється здатність мати не 
лише вузьке коло "власних", "близьких", але перш за все загальнолюдських цінностей – що виступає 
єдиним шляхом до зближення культур, досягнення діалогу між ними. На цьому найвищому рівні свого 
розвитку цінності втрачають замкненість, межі й перетворюються на культурні універсалії, своєрідний 
зразок, на основі якого може вирости світ культурного розмаїття. Закріплені в культурних універсаліях 
загальнолюдські цінності та ідеали можуть забезпечити виживання та вдосконалення людства. 

Культурологічний підхід використовувався нами з метою виявлення залежності процесу інте-
ріоризації культурних цінностей від умов художньо-творчого виховання та розвитку психічних власти-
востей обдарованої особистості, культури суспільства загалом. Відповідно до цього підходу обдаро-
вана особистість виступає одночасно суб’єктом і об’єктом розвитку людської культури у певному 
напрямку. Знаходячись у центрі культуротворчого процесу, вона визначає і відповідає за прогресив-
ний характер запропонованих нею змін в суспільстві.  

Обдарована особистість в концентрованому виді краще за інших людей реалізує та демон-
струє головну формулу принципу детермінізму, відповідно до якої психіка суб’єкта детермінується 
процесом і продуктами актуальної та постактуальної взаємодії суб’єкта з об’єктом та одночасно сама 
виступає як важлива детермінанта людської поведінки і діяльності.  

Суспільні норми, вимоги, ідеали, культурні цінності сприймаються і привласнюються обдаро-
ваною особистістю індивідуально і вибірково. Цінність набуває спонукальної сили мотиву діяльності 
лише тоді, коли стає об’єктом потреби особистості, тобто за умови спрацювання механізму інтеріори-
зації (від лат. interion – внутрішній). Інтеріоризація (англ. interiorisation) – це процес переведення, при-
своєння і вростання культурних цінностей у внутрішній світ особистості. В словнику іншомовних слів 
інтеріоризація розкривається як формування внутрішніх структур людської психіки через засвоєння 
зовнішньої соціальної поведінки [6]. 

Під інтеріоризацією культурних цінностей слід розуміти процес індивідуального і вибіркового 
переведення, присвоєння і вростання суспільних норм, вимог, ідеалів, досягнень культури людського 
суспільства у виробничій (технічна естетика і дизайн), мистецькій (твори мистецтва) та розумовій (ху-
дожня критика, наукове мистецтвознавство та ін.) діяльності у внутрішній світ особистості. Інтеріори-
зація культурних цінностей обдарованої особистості розглядається нами як процес самозростання та 
самотворчості, в результаті якого відбувається перетворення її внутрішнього світу, піднесення його на 
якісний новий інтелектуальний, творчий та духовний рівень розвитку. 

У процесі організації, відбору об’єктів культури, надання їм цільової спрямованості, створюється 
відповідне середовище, в якому перед обдарованими особистостями розгортається спосіб життя, який 
дозволяє їм природно входити в контекст сучасної культури. Механізм інтеріоризації культурних ціннос-
тей дозволяє забезпечити динаміку культурних і духовних потреб і гармонійний розвиток особистості. 
М.М. Бахтін та В.С. Біблер бачили основу для розвитку повноцінної та гармонійної особистості через 
"Діалог культур" як специфічне художньо-естетичне ставлення до творів мистецтва, їхньої художньої 
цінності, сенсу та ідеї шляхом спілкування культур. Зосереджуючись на понятті культури як формі одно-
часного буття та спілкування людей різних минулих, сучасних та майбутніх культур, В.С. Біблер визначає 
можливість спілкування індивідів в горизонті спілкування особистостей які знаходяться у відмінних часових 
та просторових координатах різних культур. Зважаючи на те, що кожна культура в мистецькому відно-
шенні є своєрідно конвенціональною, суб’єкт установлений на сприймання духовних цінностей, які на-
повнюють життя змістом. 

Визнання обдарованої особистості базовою цінністю суспільства, суб’єктом творення себе та 
інших людей, що відбувається шляхом зміни, покращення її вихідних, якими є духовні, матеріальні, 
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культурні та природні цінності, визначено аксіологічним підходом. Відповідно, обдарована особистість 
як суспільна цінність має бути вільною в своїй діяльності і захищена від різного тиску, включаючи со-
ціальний, економічний, індивідуальний і психологічний. 

З означеним вище підходом тісно пов’язаний акмеологічний, котрий визнає вільний рух обда-
рованої особистості у напрямку безперервного зростання, а її індивідуальності – у глибинному (за Б. Г. 
Ананьєвим). Так обдарована особистість обирає як зовнішню причину своєї предметної діяльності 
найбільш актуальні об’єкти дійсності, але при цьому сама виступає як детермінанта, суб’єкт власної 
діяльності – на усіх трьох рівнях розгляду її як суб’єкта – на рівні організму (життєдіяльність), індивіда 
(засвоєння цінностей) та особистості (створення цінностей).  

На основі вивчення соціальної та природної сутності обдарованої особистості нами було уточ-
нено тлумачення поняття обдарованість, яке розуміється як система психодинамічних характеристик 
особистості, що виявляється у випереджаючому розвитку вроджених якостей і властивостей індивіда 
та у стійкій спрямованості до творчої діяльності.  

Геніальність розглядається нами як найвищий ступінь обдарованості, результати діяльності 
якої характеризуються виключною новизною, самобутністю, складають епоху в житті суспільства, в 
розвитку культури, внаслідок чого назавжди зберігаються в загальнолюдській пам’яті. 

У цілому ж визначення обдарованості та культурних цінностей особистості має будуватися на 
основі розуміння їх як міцного і видатного потенціалу у розвитку людства, на сформованому досвіді 
наукового розуміння означених феноменів, що викладено у філософських, культурологічних, психоло-
гічних, педагогічних та інших джерелах. Водночас наявність існуючих методологічних підходів забез-
печує можливість вироблення робочих визначень цих феноменів – застосовуючи їх відповідно до по-
ставлених наукових завдань.  
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ПРОЦЕСИ ІНКУЛЬТУРАЦІЇ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ 
 
У статті розкриваються суть і зміст процесу інкультурації в християнській культурі. Беруться до уваги кон-

цепти духовної культури, релігійна інтерпретація, особливості подальшого розвитку релігійних інкультураційних 
процесів в Україні, їх вплив на формування особистісної культури, гармонізації світогляду людини, сприйняття і 
засвоєння духовної культури людства. Дослідження особливостей прояву інкультурації у релігійному аспекті 
сприяли більш поглибленому аналізу феномена духовної культури, бо саме культура дає людині можливість ві-
дображати свої почуття, роздуми, особливості світосприйняття в ідеаційних, символічних образних формах, ви-
значати універсальні цінності буття, що залишаються у спадок наступним поколінням. 

Ключові слова: інкультурація, культурні тексти, духовна культура, теологема Бога, самовдосконалення 
людини. 
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Процессы инкультурации христианства в духовном пространстве Украины 
В статье раскрываются сущность и содержание процесса инкультурации в христианской культуре. Беру-

тся во внимание концепты духовной культуры, религиозная интерпретация, особенности дальнейшего развития 
религиозных инкультурационных процессов в Украине, их влияние на формирование личностной культуры, гар-
монизацию мировоззрения человека, восприятие и усвоение духовной культуры человечества. Исследования 
особенностей проявлений инкультурации в религиозном понимании дали возможность осуществить более глубо-
кий анализ феномена духовной культуры, ибо именно культура дает человеку возможность отражать свои чувст-
ва, мысли, особенности мировосприятия в идеационных, символических образных формах, определять самые 
главные универсалии бытия, которые остаются в наследство будущим поколениям. 

Ключевые слова: инкультурация, культурные тексты, духовная культура, теологема Бога, самоусовер-
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The processes of inculturation in the christian culture of Ukraine 
Nowadays the problem of analysis of the inculturation process essence including its religious interpretation is 

rather interesting and it is the subject of the many scientists researches such as V. Vernadsky, P. Gurevich, A. Kolodnyj, 
V. Picha, A. Richinskyj, L. Filipovich, A. Flier, P.Yarocky and others. The discovering of inculturation of the christianity in 
John Paul’s II encyclicals, "Fides of et of Ratio" ("Faith and mind") is the most important and perspective.  

The inculturation is not only a method of the cultural achievements capture and a process of envolving to the 
culture but as a result of this process too. In every cultural act a man creates himself through a culture, asserts himself 
as personality. So the inculturation includes a creative moment.  

Actually, the attaching to the culture gets the meaningfulness and imperativeness for the personality, helps 
him/her to harmonise practical and spiritual life, give the personality’s contradictions the measured forms, helps the per-
sonality to direct his/her spiritually power potential into the creation, but not into the destructions. 

It is underlined that a important place in inculturation of the personality belongs to the components of spiritual 
culture, including the religion. The semiotists makes the analogy between the general structure of culture and a language 
so we can say that we have the right to make the same analogy between a culture and the religion which is based on a 
germination normative regular functions in the social cultural sphere of life. 

If a man dissatisfies a cultureal concepts which accepted in the process of inculturation he/she changes the di-
rection of spiritual searches and turns to the forms of culture, which have an irrational religious spiritual nature. The spiri-
tual freedom, being formed in essence of the cultural consciousness and represents a man’s will to the spiritual im-
provement, orientated on the higher ideals of human being, declares about itself. The free spiritual "I" actively resists the 
hard pressure of the mastered social cultural orders. In the process of definiting on the higher stages of inculturation (as 
the result of own endless spiritual efforts, independent from the world) it understands the prospects of the further spiritual 
seachers. As we can see, the most important place in the inculturation belongs to the concepts of spiritual culture, includ-
ing the religion. 

The processes of inculturation lead to the fact that a theologema becomes the special cultural and historical 
modification of mithology, in which causally value of the moral spiritual problems enter into the context of transcendent 
reality and overpeer to the absolute of God. The theologema of God defences the moral ethic norms of society, makes a 
man understand the own involvement to the harmonious foundations and higher moral senses of life. 

Key words: incultural, cultural phototypographs spiritual culture, theologema of God, person’s improvement of 
him/herself. 

 

                                                
© Зеліско Л. І., 2014  

Культурологія   
 



Вісник НАКККіМ № 4’2014 ISSN 2409-0506 (Online), ISSN 2226-3209 (Print)) 

 23 

Головною особливістю людського буття є те, що воно протікає одночасно в природі, соціумі і куль-
турі. У природі людина веде вітальне (від лат. vitalis – життєвий, живий), природно-органічне існування, а у 
соціумі узгоджує своє життя з економічними, політичними, правовими, ідеологічними й іншими сферами. І 
тільки у культурі, у світі духовних цінностей релігійного, морального, філософського, художнього характеру 
вона живе духовним життям. Попри тісний взаємозв’язок трьох іпостасей людського – "Я" – вітальної, соці-
альної і духовної, – саме остання представляє людину як суб’єкта культури, який визначається через са-
моцінність внутрішнього світу, через причетність до універсальних начал буття, що заявлені у нормативно-
ціннісних світах релігії, метафізики, моралі і духовності. Саме культурна свідомість виводить особистість 
на прагнення згармонізувати та вдосконалити світ, адже задоволення сущим суперечить самій суті культу-
ри, яка визначає динаміку невпинного підвищення людини над своєю природною і соціальною обмеженіс-
тю, пошуку нею ідеалів, які відображали б універсальні цінності культури.  

Творячи вищі форми культури, духовні цінності, формуючи духовні ідеали, людина одночасно 
творить, формує, удосконалює і саму себе. Саме це спонукає більш детально проаналізувати суть і 
зміст процесу інкультурації у сучасному духовному житті українства, зокрема дотично до розвитку ре-
лігійної культури, насамперед у контексті християнства.  

Незважаючи на нову наукову парадигму світосприйняття, релігія залишається найважливішим чин-
ником регуляції соціокультурних відносин навіть у дуже розвинених країнах, де панують інформаційно-
комп’ютерні технології. Взаємини світського і релігійного світів визначаються толерантністю і паритетним спі-
віснуванням. Релігія, залишаючись складовою особистісного самовизначення, зберегла за собою важливу 
функцію психологічного умиротворення людини в ситуаціях, коли раціональні доведення не спрацьовують.  

Проблема аналізу суті й змісту процесу інкультурації, в тому числі його релігійної інтерпретації, 
становить сьогодні чималий науковий інтерес і є предметом дослідження у працях релігієзнавців, фі-
лософів, культурологів, психологів, зокрема В. І. Вернадського, П. С. Гуревича, А. М. Колодного, В. О. 
Лозового, О. В. Недавньої, В. М. Пічі, А. В. Річинського, Л. О. Филипович, А. Я. Флієра, П. Л. Яроцького 
та ін. Неоціненим за глибиною, значущістю і перспективністю є розкриття інкультурації християнства в 
енцикліках Івана Павла II, насамперед у "Fides et Ratio" ("Віра і розум"). 

На підґрунті заявлених досліджень ставимо за ціль здійснення дискурсу щодо з’ясування суті і 
змісту інкультурації, зокрема розкриття її релігійного змісту.  

Найчастіше поняття інкультурація (від лат. in – внутрішній + kultura) визначається як процес опану-
вання членом конкретного суспільства основних рис та змісту культури свого суспільства, менталітету, 
культурних, духовних зразків [2]. Саме так інкультурація тлумачиться сучасними культурологами В. М. Пі-
чею, Є. А. Подольською, Л. О. Сандюк, О. М. Семашком, Е. В. Соколовим. Беруться до уваги засвоєння 
індивідом традицій, звичок, норм і патернів поведінки в конкретній культурі, процеси розвитку взаємин між 
особою і його культурою, наповненість змістових смислів сценаріїв життєтворчості, в яких проявляються 
визначені культурою основні риси особистості, збагачення такою особистістю рідної культури тощо.  

Зауважимо, що визначення інкультурації Е. В. Соколовим є дещо глибиннішим, так як він вра-
ховує фактор освоєння особистістю всієї культурної спадщини людства, процес входження не тільки у 
свою, національну культуру, а й долучення до культури всіх інших народів, зокрема оволодіння інозе-
мними мовами, історико-культурним процесом розвитку тієї чи іншої людської спільноти з виходом на 
розширення світогляду [7, 118]. 

Інкультурація виступає не лише як спосіб оволодіння здобутками культури, не лише як процес 
долучення до культури, а й як результат цього процесу. В кожному культурному акті людина творить 
себе через культуру, стверджує себе як особистість. Тому інкультурація включає в себе й креативний 
момент, стверджує Л. Пітусь [3]. 

І справді, долучення до культури набуває для людини особистісної значущості й імперативнос-
ті, допомагає їй гармонізувати практичне і духовне життя, надавати його внутрішнім протиріччям роз-
мірених форм, спрямовувати свій духовно-енергетичний потенціал у русло творчості, а не руйнації.  

Однак найбільш повним й різностороннім, на наш погляд, є трактування інкультурації через 
культурні тексти розвитку особистості й соціокультурного середовища, яке подає відомий культуролог 
А. Я. Флієр. Він бере до уваги насамперед комплекс культурних текстів, що працюють на створення 
культурного простору творчої свободи особистості, що дозволяє їй активно нарощувати творчий поте-
нціал, розвиватися духовно, виходити на усвідомлення власної гідності. Це насамперед освітні куль-
турні тексти, які, працюючи на інкультурацію особистості, визначають її через систему основних цінні-
сно-смислових і нормативно-регулятивних установок культури, критеріїв оцінок і принципів відбору 
найбільш ефективних форм соціокультурної самореалізації, розвитку креативних здібностей тощо.  

Процес інкультурації особистості виводить її, за А. Я. Флієром, на відповідний рівень культур-
ної компетентності, що передбачає відповідний рівень соціокультурної ідентичності щодо середовища 
рідної культури. Ці прояви культурної компетентності, зауважує вчений, мають органічно поєднуватися 
з толерантністю до форм інших культур, з прагненнями пізнавати інші культурні світи [9, 98]. Підкрес-
люється, що вагоме місце в інкультурації особистості належить компонентам духовної культури, в то-
му числі релігії. Якщо семіотики проводять аналогію між загальною структурою культури і мови, то має 
право на існування такого ж роду аналогія між культурою й релігією, що ґрунтується на схожості нор-
мативно-регулятивних функцій у соціокультурній сфері буття людей, як стверджує А. Я. Флієр. Прин-
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циповою є різниця щодо домінування в культурі соціальної конвенції між людьми у формі традиції, а в 
релігії – сакральної конвенції (договору) між Богом і людьми, яка відображається у формах самого ре-
лігійного вчення, що відіграють важливу роль в процесах "окультурення" людини [9, 227]. 

Якщо культурні концепти, засвоєні в процесі інкультурації, не задовольняють людину, вона змінює 
напрям духовних пошуків і звертається до форм культури, які мають ірраціональну релігійно-духовну при-
роду. Заявляє про себе духовна свобода, яка формується у сутності культурної свідомості і відображає 
волю людини до духовного удосконалення, зорієнтовану на вищі ідеали буття. Вільне духовне "Я" активно 
протистоїть жорстким натискам засвоєних соціокультурних приписів і в процесі визначеності на вищих 
стадіях інкультурації (як результату власних безустанних духовних зусиль, незалежних від світу) виходить 
на розуміння своїх перспектив щодо подальших духовних сходжень. Як бачимо, важливе місце в інкульту-
рації належить насамперед концептам духовної культури, в тому числі релігії.  

Якщо визначати у нашому культурно-історичному розвитку заявленість відповідних культурем, то 
можна констатувати, що спочатку це були міфи, а в умовах пізнішого цивілізаційного періоду – міфологе-
ми, які концентрували в собі початковий соціоморальний досвід, котрий не міг перебувати за межами куль-
тури в силу своєї надзвичайної значущості щодо долі людини і роду. Процеси інкультурації сприяють тому, 
що особливою культурно-історичною модифікацією міфологеми стає теологема, в якій каузально-
значеннєві змісти морально-духовних проблем входять у контекст трансцендентної реальності і підносять-
ся до абсолюту Бога. Теологема Бога стала на захист морально-етичних основ соціуму, вивела людину на 
розуміння власної причетності до гармонійних підвалин світопорядку і вищих моральних смислів буття.  

Сучасна католицька теологія культури визначає розповсюдження й утвердження християнської 
віри в контексті культура – інкультурація – діалог культур. Мається на увазі, що інкультурація сприяє 
внесенню євангельського насіння в культуру для того, щоб зародки віри могли розвиватися в ній і ви-
ражатися в кожній національній культурі відповідно до її можливостей і активності сприйняття [4, 316]. 
Інкультурація можлива лише за наявності елементів універсалізму в кожній культурі, стверджує відо-
мий вчений-релігієзнавець П. Л. Яроцький. Поняття інкультурації передбачає, що у всіх культурах ви-
являється та ж сама сутність людини, що в людині іманентно присутня всезагальна істина людського 
буття, націлена на об’єднання [10, 112]. 

Християнство, прийшовши в нашу культуру у X ст., знайшло для свого розвитку благодатне підґрун-
тя, адже українська культура завжди була відкритою для позитивних впливів інших культур. Її витоки йшли з 
двох джерел: власного, українського, і світового, загальнолюдського. Активно заявили про себе ціннісні й 
смислові норми релігійної свідомості через абсолютний авторитет Бога, ідеали моральної поведінки, відпові-
дний внутрішній стан душі, що передбачав прагнення до самопізнання й самовизначення, відповідальність 
перед собою і Богом за власне життя. Через Бога релігійні приписи проникають у людську душу, стають за-
собами моральної регуляції – совісті, каяття, відповідальності, провини, з їх допомогою людина пристосовує 
свою поведінку до вищих етичних вимог. Бог для неї виступає вищим моральним зразком. "Будьте доскона-
лими, як досконалий Батько ваш небесний" (Мф., 5, 48), – вимагає Священне писання.  

Християнство принесло на Русь нові духовні ідеали Любові, Добра, Милосердя, дало нашому 
народові ідею цілісного Всесвіту, в якому безмежна кількість і багатоманітність проявів буття взаємо-
пов’язана єдиною першопричиною. Це однозначно вплинуло на гармонізацію світогляду людини, стало 
передумовою філософського освоєння дійсності, сприйняття і засвоєння духовної культури людства.  

Християнство стало своєрідним ретлянслятором, за допомогою якого Київська Русь прилучи-
лася до світової культури, освоїла все краще з її надбань, забезпечивши для свого розвитку поступ у 
вимірі культурного прогресу. Втілені у християнській релігії вищі духовні ідеали поглибили змісти наці-
ональної за формою і духом української культури, визначили її місце у розвитку світової цивілізації. 
Проблема інкультурації християнства у розвитку вітчизняної культури не втрачає своєї актуальності [8, 89]. 

З огляду на продовження релігійних інкультураційних процесів в Україні надзвичайно актуальними 
є наукові розвідки А. М. Колодного, який дає детальну картину трансформаційних проявів у поліконфесій-
них стосунках, сформованих під впливом етнічної регіоналізації України, історичних поділів і перерозподі-
лів українства, різного співвідношення етнічних груп населення. Науковець пропонує різні форми форму-
вання міжконфесійної злагоди, як-от: проведення Днів релігійної толерантності, фестивалів художніх 
колективів різних релігій, видрук в часописі "Релігійна панорама" інформації про різноконфесійне життя 
України і світу, проведення бесід з лідерами різних конфесій, утворення в офісі Це РІС Бібліотеки різноко-
нфесійних видань, організацію наукових конференцій, в тому числі Відділенням релігієзнавства НАН Укра-
їни, із запрошенням на них представників із різних церков та релігійних організацій [6, 271]. 

Особливо А. М. Колодний наголошує на інкультурації християнства, якому притаманні релігійна 
толерантність, добродійність, глибока моральність, ідея вселюдськості, єдності всіх людей, розуміння аб-
солютної цінності кожної особи. Християнство постало саме як релігія любові, відзначає вчений, і любов ця 
поширюється на всіх людей, незалежно від того, хто вони є. Проповідуючи людинолюбство, визнаючи цін-
ність кожної людської особи, християнство закликає творити доброчинність милосердя у взаєминах між 
людьми, "перемагати зло добром" (Рим. 12:21), бути співстраждальним, слугувати всьому людству, а не 
лише співвірникам [6, 275]. 

Варто зауважити, що інкультурація християнства у сучасному українському контексті виявляє ста-
влення різних християнських течій до української культури, її цінностей, зокрема до використання українсь-
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кої мови в літургійній, проповідницькій та інших сферах життєдіяльності різних церков. Наприклад, УПЦ 
Київського патріархату використовує українську мову в літургії, богослужбовій літературі, перекладах Біб-
лії, в проповідях. Проте, як зауважує П. Л. Яроцький, ця Церква дещо однобічно і критично ставиться до 
культури в цілому, заявляючи, що культура, яка не йде в ногу з Церквою, в контексті християнської есхато-
логії, не додає історичного оптимізму для будь-якої автономної, незалежної від Церкви культури [10, 116]. 
У цілому прояви такого есхатологічного ригоризму засвідчують, що Церква не визначилася у своєму цінні-
сному ставленні до культури, оскільки заявлена позиція є виявом певного релятивізму.  

Українська Греко-Католицька церква непорушного стоїть на засадах українськості у всій своїй 
пасторальній, євангелізаційній і загалом культурній діяльності, всією своєю позицією утверджуючи 
ідею гармонійної єдності віри і культури, оскільки поєднання культури і релігійної віри вимагає не тіль-
ки культура, а й віра [11, 84]. Віра, відірвана від культури, не може повноцінно сприйматися і бути до-
роговказом у життєдіяльності людини. Церква посилається на трансцендентний характер місії Ісуса 
Христа, який був вихований єврейською культурою, проте у своєму вченні посилався на культурне 
підґрунтя кожного народу: "Тож ідіть і навчіть усі народи" (Мт. 28:19). Отже, позиція УГКЦ відображена 
в ідеї поєднання релігійної віри і національної культури з усіма складовими її системи цінностей.  

Католицька Церква латинського обряду в Україні демонструє гнучкість позиції, здійснюючи 
свою діяльність з використанням польської, української, російської, угорської та інших мов залежно від 
регіональних особливостей, історичних, ментальних, національних і культурних виявів населення. Та-
ка "інтернаціональна модель" розвитку Католицької Церкви латинського обряду, зауважує П. Л. Яро-
цький, добре спрацьовує як на заході і в центрі, так і на сході й півдні України, притягуючи до римо-
католицизму осіб різної національної приналежності, світоглядної і культурної орієнтації [10, 117].  

Пізньопротестантські конфесії в Україні вважають, що Церква і громадянське суспільство не 
повинні нав’язувати жодних культурних стандартів, а сприяти створенню умов для розвитку культури 
національних і релігійних меншин, запобігаючи будь-яким формам культурної дискримінації. Проте 
українська мова використовується в їхній діяльності не дуже активно. Новітні протестантські конфесії 
ігнорують українську культуру, її духовне багатство, надаючи перевагу російській мові. Тим самим не 
сприяють інкультурації християнства в українському соціумі. Попри це, варто відзначити, що пізньо-
протестантські конфесії зробили в процес інкультурації християнства в українську культуру вагомий 
внесок, перекладаючи Біблію українською мовою та розповсюджуючи її серед українського народу.  

Сучасні вчені-релігієзнавці, як бачимо, шукають нових підходів щодо поглиблення інкультурації 
християнства з метою актуалізації подальшого діалогу авраамічних релігій. Як зазначає В. Климов, 
концепція інкультурації в авраамічних релігіях свідчить про здійснення екуменічної програми єднання 
усіх церков на шляху до євангельської істини [1, 183].  

Варто зауважити, що батьком ідеї інкультурації був папа Іван Павло II, який постійно проводив цю 
ідею в документах Святого Престолу, що стосувалися "євангелізації" Церкви і світу, підкреслюючи надзви-
чайну роль ідеї інкультурації християнства в розмаїтті культур світу. Найбільш ґрунтовно сутність ідеї інкуль-
турації розкрита папою Іваном Павлом II в енцикліці "Fides et Ratio", оприлюдненій у 1988 році. Папа перед-
бачав можливість взаємозбагачення різних культур і християнства через взаємний процес інкультурації. У 
процесі інкультурації в різні культури християнство має скористатися багатим духовним надбанням цих культур, 
філософій, релігій, щоб узяти звідти елементи, співзвучні їхній вірі, збагатити ним християнську думку [5, 72]. 

При цьому папа Іван Павло II, обґрунтовуючи процеси інкультурації, брав до уваги такі чинни-
ки: універсалізм людського духу, підґрунтя якого можна виявити у різних культурах; складову христи-
янської релігії, запозичену у греко-латинської культури. Звідси і формулюється папою пророче за-
вдання інкультурації для християнської Церкви: "Цей критерій зобов’язує Церкву кожної епохи і також 
Церкву завтрашнього дня, яка стане багатшою завдяки своїм контактам із східними культурами, з цієї 
спадщини черпати нові вказівки для плідного діалогу з культурами, які людство зуміє створити й роз-
винути під час своєї мандрівки до майбутнього" [1, 71]. 

Особливості прояву інкультурації у релігійному аспекті спонукають до більш поглибленого 
аналізу феномена культури, бо саме культура, будучи засобом боротьби з усезаперечуючою силою 
часу, з фізичною кінцевістю індивідуального існування, дає людині можливість відображати свої по-
чуття і думки, особливості свого світосприйняття в знакових, символічних, образних формах, що за-
лишаються у спадок наступним поколінням. Мова культури визначає людину через світ смислів, цін-
ностей, ідеалів, через імперативність духовного життя, ставлячи її у центр культурного універсуму.  

Здійснений дискурс щодо концепції інкультурації засвідчує її значення і дієвість щодо розуміння 
призначення людини і її вищого обов’язку спрямовувати свої зусилля на власне самовдосконалення, 
на утвердження Бога у своїй душі.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

СУЧАСНОГО ДОЗВІЛЛЄВОГО ПРОСТОРУ 
 
У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми креативності як психологічної особливості організації 

дозвіллєвого простору особистості. Розкрито поняття креативності, охарактеризовано основні її види в сучасній 
вітчизняній і зарубіжній психологічній науці. Окреслено умови формування креативності та особливості її розвитку 
в сфері дозвілля. Виділено психологічні особливості дозвіллєвої діяльності. Проаналізовано етапи реалізації ор-
ганізованого дозвілля: підготовчий, основний, заключний. Визначено його роль у розвитку різних форм психічної 
діяльності особистості. 

Ключові слова: креативність, дозвілля, колективне дозвілля, психічна діяльність, етапи дозвіллєвих заходів. 
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ский национальный университет культуры и искусств 
Психологические особенности организации современного досугового пространства 
В статье осуществлен теоретический анализ проблемы креативности как психологической особенности 

организации досугового пространства личности. Раскрыто понятие креативности, охарактеризованы основные ее 
виды в отечественной и зарубежной психологической науке. Очерчены условия формирования креативности и 
особенности ее развития в сфере досуга. Выделены психологические особенности досуговой деятельности. 
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Проанализированы этапы реализации организованного досуга: подготовительный, основной, заключительный. 
Определена его роль в развитии разных форм психической деятельности личности. 

Ключевые слова: креативность, досуг, коллективный досуг, психическая деятельность, этапы досуговых 
мероприятий.  
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culture and arts 
Psychological characteristics of modern leisure space 
The article includes the theoretical analysis of creativity problem as a psychological feature of individual’s 

leisure space organization. The concept of creativity in modern domestic and foreign psychological science was 
revealed. The main types of creativity such as communicative, naive, cultural, talent one, self-actualization creativity 
were identified and characterized.  

On the basis of creativity nature researches of S. Taylor and E. Torrens there was defined a low probability 
model of individual differences in creativity. It was emphasized on the leading role of the environment in the development 
of creativity in the younger generation. 

The expediency of human creativity development was substantiated in the process of leisure that is carried out 
in a specific atmosphere of free choice, support and partnership, absence of competition, pleasure of the creative 
process and the result. It is indicated that creativity development optimization in the leisure activities is carried out under 
conditions of good public attention on the manifestation of human initiative to creative activity, social support of creative 
activities, development of adequate self-esteem personality, forming its inner motivation to creativity. It was generalized 
that defined conditions are conducive to the formation of a non-standard people's of different ages and social groups 
attitude to creative activity during leisure time. 

The analysis of the leisure concept in cultural studies and psychology is performed. According to the 
culturological approach the leisure is presented as a set of activities that perform restoring physical and mental strength 
of personality function. According to the psychological vision the leisure is defined as an indicator of human life, a source 
of comfort for the pleasure of its psychological needs. The preference was given to the personal choice freedom in 
leisure activities or activities considering its interests and preferences. The significance of leisure in the development of 
amateur performances, initiativeness, creative abilities and general person’s creativity was presented and characterized. 
There were defined social and psychological and cultural values of leisure, which lies in fulfilling the specific needs of the 
person only in the field of leisure. They are the need for creative activity, the need to attend cultural and leisure 
measures, perceiving works of art, reading books, watching TV shows. 

It was generalized, that the diversity of leisure activity forms for different social and age groups of the population 
determines the effectiveness of cultural development of our society and influences the mental activity of humans. In 
particular, it contribute the formation of a positive emotional people’s attitude to the participations in various types of 
leisure (organized, spontaneous and home leisure), the creation of relax and self-confidence atmosphere, the 
development of people’s interest to self-knowledge through self-revelation and creative self-expression, that is 
impossible to be made at home and at work, the activation of people’s awareness and acceptance of their own value, the 
development of adequate evaluation of their own abilities and capabilities skills, the development of communicative skills, 
overcoming the block of external and internal personality communication; formation of the ability to express their own 
emotional experiences associated with leisure activities and receive pleasure from its results. 

The relationship between different forms of individual’s mental activity and its personal qualities was actualized 
in the process of organizing of leisure activities. They are the emotions reinforce the logic of thinking operations, the 
promotion of their activation and occurrence of the interest to new leisure activities, the stimulation of the cognitive 
activity of cultural and leisure activities for understanding of their own image. The roles of leisure in the development of 
various forms of personal mental activity are the mental cognitive processes (feeling, perception, memory, thinking, 
imagination) and cognitive activity, the sphere of emotions and feelings; mental states (exaltation, inspiration), 
personality characteristics (abilities, traits, interests, motivation, harassments), self-esteem, value attitude toward 
themselves, positive image of themselves. 

It was indicated that highlighted psychological features of leisure are optimally implemented in individual and 
collective people’s leisure and contribute the development of motivation to participate in it. The choice of collective 
leisure forms was actualized under the following factors such as the group is a kind of unity that is able to provide optimal 
space and time for awareness, approbation and fixing various types and forms of leisure by its subjects. There were 
defined basic principles of groups functioning to ensure maximum effectiveness of creativity development and maximal 
collective leisure effectiveness: activity of participants, sociability, feedback, mutual trust, mutual respect, adequate self-
revelation, subjecting of their statements, favorable psychological climate.  

It is outlined and described that the main stages of organized collective leisure activity realization are initial, 
main, final. The expediency of using psychological tricks and techniques at every stage of leisure was actualized. It is 
defined the leading role of animators, organizers and presenters and their psychological training importance in providing 
guidance and support to the participants of the collective leisure. 

Key words: creativity, leisure, collective leisure, psychic activity, the stages of leisure measures. 
 
Соціально-психологічна нестабільність та порушення психологічного клімату в сучасному суспі-

льстві потребують особистісної допомоги людині. За таких умов стрімко зростає інтерес людей до фе-
номена креативності, збільшується попит на творчу особистість, яка здатна самостійно долати негатив-
ний вплив стрес-факторів, адаптуватися до зміни соціальних умов. Швидка мінливість соціальних умов 
сприяє підвищенню вимог до виховання таких якостей особистості, як відкритість до отримання нового 
досвіду, допитливість, ініціативність, творче ставлення до оточуючого. Це викликає необхідність форму-
вання та розвитку культурного, духовного, фізичного та психічного здоров’я особистості, її стресостійко-
сті та адаптивності, активізації творчого потенціалу, розвитку креативності. Провідну роль у формуванні 
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та розвитку означених якостей особистості відіграє організація її дозвіллєвого простору, що передбачає 
вибір місця і часу для проведення дозвілля, реалізацію обраних видів і форм дозвіллєвої діяльності. 

Дослідженням проблем творчості, обдарованості, творчого мислення, концепцій і видів креа-
тивності займалися вітчизняні та зарубіжні психологи Б.Г. Ананьєв, Т.О. Баришева, А.М. Воронін, Л.С. 
Виготський, В.М. Дружинін, Є.П. Ільїн, О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, Я.О. Пономарьов, Н.В. Хазратова, 
Н.Ф. Хілько, Дж. Гілфорд, А. Маслоу, С. Меднік, Дж. Рензуллі, К. Роджерс, С. Тейлор, Е.П. Торренс, Р. 
Хартман [1; 2; 3; 4, 5; 6, 9; 10; 12; 13; 15; 20; 7; 22; 23; 16; 24; 25]. 

У психологічній науці існують різні підходи до визначення поняття "креативність". Зокрема, Д. 
Симпсон розуміє під креативністю здатність людини відмовлятися від стереотипних способів мислен-
ня [10, 172]. На думку К. Роджерса, креативністю є здатність людини знаходити нові способи вирішен-
ня проблем і нові способи самовираження [16, 74-79]. Російський психолог Б.М. Теплов розглядає 
креативність як "якісно своєрідне сполучення здібностей", від яких залежить успішність діяльності лю-
дини [19, 17]. Згідно з поглядами сучасного українського психолога В.О. Моляко, креативність є стриж-
нем творчого потенціалу людини. Творчу обдарованість людини науковець розуміє як сенсорно-
перцептивну та інтелектуально-мисленнєву компоненти, а також високий рівень продукування образів, 
фантазії, уяви [13].  

Вивчення проблеми креативності особистості в психологічній літературі зумовлює, на нашу 
думку, необхідність визначення її видів. Так, російські психологи Т.О. Баришева і Ю.А. Жигалов виді-
ляють комунікативну креативність. На думку дослідників, цей вид креативності проявляється під час 
процесу спілкування, співробітництва з іншими людьми в творчій діяльності, сприяє розвитку мотивації 
до творчості і допомагає аналізувати накопичений творчий досвід оточуючих [3, 124]. 

Цікавими для нас є дослідження Е. Торренса, який виокремлює наївну і культурну креативність. 
Дослідник зазначає, що наївна креативність властива дітям в силу відсутності у них досвіду [25, 77]. Сут-
ність культурної креативності, на думку науковця, полягає в подоланні особистістю досвіду [25, 77], "у сві-
домому прагненні відійти від стереотипів буденної свідомості, від шаблонів здорового глузду" [10, 193].  

Згідно з позицією А. Маслоу, креативність поділяється на два види: креативність таланту і кре-
ативність самоактуалізації. На його думку, креативність самоактуалізації має тісний зв'язок з особою в 
ситуаціях повсякденного життя і проявляється не лише у видатних досягненнях людської культури, а й 
в інших досягненнях, важливих для людини, в різних способах прояву креативності особи в житті (по-
стійне прагнення щось виконувати творчо, ставитися до всього з гумором і вигадкою). Науковець за-
значає, що креативність самоактуалізації властива як талановитим людям, так і звичайним, з середнім 
рівнем задатків і здібностей. Вона виражається в спонтанності, експресивності, розкутості, самостій-
ності і незалежності у висловлюванні суджень [10; 11]. 

Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми креативності показав, що в сучасній вітчи-
зняній і зарубіжній психології існує розмаїття її визначень і видів: комунікативна креативність, наївна і 
культурна креативність, креативність таланту і креативність самоактуалізації. Означена багатогран-
ність феномена креативності дає змогу розглядати його як креативний процес (як здібність), креатив-
ний продукт, креативну особистість, креативне середовище [10]. Відповідно, постає питання про при-
роду креативності, особливості її формування і розвитку. Так, досліджуючи природу креативності, С. 
Тейлор і Е. Торренс визнають малу ймовірність наслідування індивідуальних розбіжностей в креатив-
ності. Натомість науковці наголошують на провідній ролі культури в розвитку креативності у підроста-
ючого покоління. Вони зазначають, що зниження розвитку креативності пояснюється наявністю нових 
вимог і стресових ситуацій, з якими стикається дитина [24; 25]. 

Виходячи з означеного, ми вбачаємо за доцільне розглядати розвиток креативності людини в 
процесі різних видів дозвілля: організоване, домашнє, спонтанне. На нашу думку, саме організоване 
дозвілля, що здійснюється в центрах дозвілля, клубах, гуртках, на культурно-дозвіллєвих заходах, 
сприяє забезпеченню сприятливих умов для систематичних вправлянь людини в певному виді творчої 
діяльності, отриманню задоволення від неї, створенню продукту такої діяльності. 

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз проблеми креативності як психологічної особливо-
сті організації дозвіллєвого простору особистості. 

Варто зазначити, що креативність у дозвіллєвому просторі розвивається в сприятливій атмос-
фері свободи вибору, підтримки і партнерської взаємодії, радості від творчих пошуків і відкриттів. Це, 
в свою чергу, сприяє саморозкриттю і самореалізації людей різних вікових категорій, розвитку їх твор-
чого мислення і креативності. 

За даними Д.С. Хомякова, креативність в сфері дозвілля проявляється "в процесі діяльності, 
що характеризується новизною, різним ступенем суспільної значущості і особистісним сенсом" [21, 8].  

Оптимізація розвитку креативності в сфері дозвілля здійснюється за умов акцентування уваги 
суспільства на прояві ініціативи людини до творчої діяльності, соціальної підтримки творчої діяльності, 
розвитку адекватної позитивної самооцінки особистості, формування її внутрішньої мотивації до твор-
чості. Означені умови дозволяють стимулювати нестандартне ставлення людей різних вікових катего-
рій до дозвіллєвої діяльності. 

Здійснений нами теоретичний аналіз природи креативності, її видів, умов формування та фун-
кціонування показав, що оптимізація її розвитку здійснюється саме в дозвіллєвому просторі. 
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На думку Е.В. Панфілової, дозвілля є сукупністю занять, що виконують функцію відновлення 
фізичних і психічних сил особистості. Дослідниця зазначає, що дозвілля включає заняття, пов’язані зі 
споживанням культурних цінностей індивідуального, колективно-видовищного характеру, а також за-
няття, пов’язані з відпочинком і розвагами. Окрім того, від задоволеності дозвіллям залежить загальна 
задоволеність життям особистості [14, 278-279].  

За нашим баченням, дозвілля можна розглядати як показник рівня культури, соціальної зрілос-
ті особистості, її психологічного комфорту і джерело задоволення психологічних потреб. У дозвіллі 
людина може самостійно обирати види і форми дозвіллєвої діяльності залежно від власних інтересів 
та системи цінностей. Це, в свою чергу, сприяє розвитку самодіяльності, ініціативності, творчих здіб-
ностей та креативності людини в дозвіллєвій діяльності.  

Відмітимо, що соціально-психологічна і культурна цінність дозвілля полягає у тому, що воно 
забезпечує задоволення певних потреб людини, які неможливо задовольнити в іншій сфері життєдія-
льності: потреба читати улюблену літературу; відвідувати культурно-дозвіллєві заходи; насолоджува-
тися творами мистецтва; потреба творчої діяльності. Саме в дозвіллєвій діяльності відбувається ста-
новлення, розвиток і виховання особистості: в процесі міжособистісної взаємодії та спілкування з 
близькими, родичами, друзями; під час спільного перегляду улюблених телевізійних передач, фільмів. 
Така багатогранність форм дозвіллєвої діяльності для різних соціальних і вікових груп населення ви-
значає ефективність культурного розвитку суспільства і здійснює вплив на психічне життя людини, 
зокрема, сприяє: формуванню позитивного емоційного ставлення людей до участі в різних видах до-
звілля (організованому, спонтанному і домашньому дозвіллі); створенню атмосфери розкутості і впев-
неності в собі; розвитку інтересу осіб до самопізнання через саморозкриття і творче самовираження, 
що неможливо здійснити вдома і на роботі; активізації процесів усвідомлення та прийняття людьми 
власної цінності; розвитку вміння адекватного самооцінювання власних здібностей і можливостей; 
розвитку комунікативних умінь і навичок, подоланню заблокованості зовнішньої і внутрішньої комуні-
кації особистості; формуванню уміння виражати власні емоційні переживання, пов’язані з дозвіллєвою 
діяльністю, отримувати насолоду від її результатів. 

Представлене вище дає нам змогу узагальнити, що окреслені психологічні особливості дозвіл-
ля і дозвіллєвої діяльності оптимально реалізуються в індивідуальній та колективній творчій діяльнос-
ті людей і сприяють розвитку мотивації до участі в них. Активність суб’єктів дозвіллєвої діяльності має 
спрямовуватися на усвідомлення почуття власної гідності, ціннісного ставлення до себе, своїх потреб і 
бажань, прагнення до формування та підтримки фізичного та психічного здоров’я, творчого самороз-
витку і самореалізації через участь у різних формах дозвіллєвої діяльності. 

Вибір колективного дозвілля обумовлюється такими чинниками: колектив являє собою своєрі-
дну єдність, здатну забезпечити оптимальний простір і час для осмислення, реалізації учасниками до-
звілля особливостей різних видів і форм дозвіллєвої діяльності. Для оптимізації колективної дозвіллє-
вої діяльності її доцільно будувати з урахуванням елементарних принципів функціонування групи: 
активність учасників, комунікабельність, зворотній зв’язок, взаємодовіра, взаємоповага, адекватне са-
морозкриття, сприятливий психологічний клімат. Такі особливості колективного дозвілля, на нашу ду-
мку, сприяють ефективній організації дозвіллєвого простору сучасної людини, що передбачає вибір 
місця і часу для проведення дозвілля, реалізацію обраних видів і форм дозвіллєвої діяльності. 

Для забезпечення максимальної ефективності організованих колективних дозвіллєвих заходів 
їх умовно можна поділити на такі етапи: початковий, основний і заключний. 

Початковий етап дозвіллєвих заходів спрямований на створення позитивної емоційної атмос-
фери, вивчення запитів різних вікових категорій населення, їх бажань присвятити свій вільний час ко-
лективному дозвіллю. Особливою категорією осіб дозвіллєвої діяльності є діти та підлітки, з якими до-
цільно проводити психогімнастичні вправи, вправи-етюди, пластичні етюди.  

На початковому етапі дозвіллєвих заходів досягається подолання емоційної напруги, тривож-
ності, активізація уваги на темі заходу, створення позитивної мотивації до участі в ньому. Застосуван-
ня техніки висловлювання по колу (похвала, позитивна якість, комплімент сусіду ліворуч) сприяє ви-
явленню та закріпленню внутрішньої мотивації особистості до участі в груповій роботі [18, 119]. 

На основному етапі організованої колективної дозвіллєвої діяльності ведучі проводять з учас-
никами конкурси, розважальні вправи, ігри. Це зумовлює необхідність введення коментарів ведучого 
(організатора) у вигляді заохочення, похвали, визначення позитивних досягнень у творчій діяльності. 
Відповідно, важливою складовою колективних дозвіллєвих заходів є забезпечення супроводу та під-
тримки їх учасників. Адже аніматори, ведучі, організатори дозвіллєвих заходів мають бути психологіч-
но освіченими та підготовленими до роботи з групою, володіти знаннями загальної, вікової та соціаль-
ної психології, психології особистості, психології діяльності, конфліктології.  

Під час обговорення виконуваних учасниками дозвілля творчих завдань, вправ доцільно за-
стосовувати техніку приєднання з метою стимулювання в них процесів самопізнання, знаходження 
варіативності виходів з певної ситуації, встановлення позитивних емоційних зв’язків та групової єднос-
ті [17, 125]. Сутність даної техніки полягає в стимулюванні учасників до висловлювання почуттів та 
переживань з метою усвідомлення та прийняття власної подібності або відмінності від інших, надання 
підтримки учасникам групи.  
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Прийомом активізації внутрішніх ресурсів, розвитку рефлексії, підвищення рівня самооцінки, 
формування її адекватності, проникнення учасників дозвіллєвого заходу в глибину власного "Я" висту-
пає метафоризація (наприклад, підбір метафор для передачі свого внутрішнього стану), порівняння 
(наприклад, порівняння власного внутрішнього стану з явищами погоди).  

Для розширення усвідомлення учасниками заходу опрацьовуються навички активного слухан-
ня, які сприяють виходу особистості за межі власного Я, реалізації адекватного інформаційного та 
емоційного зв’язку з іншими учасниками групи. Основне призначення техніки Я-висловлювань полягає 
у вербальному самовираженні та усвідомленні учасниками власних думок, почуттів, переживань, при-
йнятті за них відповідальності.  

Заключний етап організованих колективних дозвіллєвих заходів присвячений обговоренню йо-
го учасниками результатів виконання творчих завдань, вправ, ігор. На даному етапі відбувається об-
мін враженнями учасників, визначаються та нагороджуються переможці, заохочуються інші учасники 
організованого колективного дозвілля. Це сприяє закріпленню позитивного настрою і почуття задово-
лення учасників від участі в дозвіллєвих заходах. 

Дотримання структурного підходу в організації колективного дозвілля сприяє залученню біль-
шої кількості людей різних вікових категорій до участі в дозвіллєвому заході, розвитку у них позитив-
них емоцій, отриманню почуття задоволеності собою, насолоди від процесу і результату дозвіллєвої 
діяльності. 

Загалом креативністю в сфері дозвілля є властивості і риси особистості, спрямовані на успіш-
не оволодіння творчою діяльністю. Це передбачає розвиток різних форм психічної діяльності людини: 
психічних пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, мислення, уяви); сфери емоцій та почуттів; 
психічних станів (піднесення, натхнення); властивостей особистості (здібностей, рис характеру, інте-
ресів, мотивації); позитивної самооцінки. 

У процесі організації дозвіллєвого простору креативність сприяє реалізації основних функцій 
дозвіллєвої діяльності: особистісно-розвивальної – розвиток якостей, властивостей та пізнавальної 
сфери особистості; оздоровчої – підтримка фізичного, емоційного та психічного здоров’я, розвиток 
адаптивності і стресостійкості; розважальної – організація простору і часу для відпочинку та отриман-
ня задоволення від нього. 
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РЕЛІГІЙНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ДІАЛОГІЗМ І СИНКРЕТИЗМ 
В АРХІТЕКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 

 
Розглядаються особливості барокової архітектури Придніпров’я; аналізується роль православ’я в культу-

рно-мистецьких процесах, що відбувалися в Україні у XVIІ–XVIIІ ст. під впливом спільноєвропейських тенденцій 
епохи Бароко та феномена українського козацтва; досліджується вплив естетичних ідей на формування козацької 
архітектури; піддаються стильовому аналізу пам’ятки архітектури козацького бароко, завдяки яким можна ствер-
джувати про її автентичність та самобутність. Автор доходить висновку, що унікальність архітектури українського 
козацтва полягає в одночасному накладанні культурно-історичних, стильових і народних традицій на художньо-
естетичні тенденції, характерні для стилю бароко, що зумовило діалогізм естетики та релігії в архітектурній обра-
зності козацького часу в Україні. 

Ключові слова: духовна культура, архітектура, українське козацтво, козацьке бароко, барокова протоес-
тетика, православна релігія, релігійно-естетичний синкретизм. 

 
Пищанская Виктория Николаевна, кандидат культурологии, докторант, Национальная академия 

руководящих кадров культуры и искусств 
Религиозно-эстетический диалогизм и синкретизм в архитектуре украинского казачества 
Рассматриваются особенности барочной архитектуры Приднепровья; анализируется роль православия в 

культурных процессах, происходивших в Украине в XVII–XVIII вв. под влиянием общеевропейских тенденций 
эпохи Барокко и феномена украинского казачества; исследуется влияние эстетических идей на формирование 
казацкой архитектуры; подвергаются стилевому анализу памятники архитектуры казацкого барокко, благодаря 
которым можно утверждать о ее оригинальности и самобытности. Автор приходит к выводу, что уникальность 
архитектуры украинского казачества заключается в одновременном наложении культурно-исторических, стиле-
вых и народных традиций на художественно-эстетические тенденции, характерные для стиля барокко, что обус-
ловило диалогизм эстетики и религии в архитектурной образности казацких времен в Украине. 

Ключевые слова: духовная культура, архитектура, украинское казачество, казацкое барокко, барочная 
протоэстетика, православная религия, религиозно-эстетический синкретизм. 

 
Pishchanska Victoriia, Ph.D. in Cultural studies, doctoral-student, National academy of managerial staff of 

culture and arts 
Religious and aesthetic dialogism and syncretism in architecture of ukrainian cossacks 
The features of Baroque architecture of Prydniprovia are reviewed. The role of the Orthodox religion in cultural 

processes that occurred in Ukraine during the XVII – XVIII centuries, influenced by Baroque trends and phenomenon of 
Ukrainian cossacks is analyzed. The influence on the aesthetic ideas of the formation of cossack architecture is 
researched. The stylistic analysis of Cossack architecture monuments is made. It opens the possibility to confirm its 
authenticity, uniqueness and originality. 

The author admits that the churches, cathedrals, temples of the XVII – XVIII centuries in Prydniprovia formed the 
original authentic style where closely intertwined the unique features of Ukrainian national culture with the baroque stylistic 
features. The fundamental factors in its formation were historical events and the phenomenon of Ukrainian cossacks. The 
cossack element and canons of martial fraternity led to the emergence of particular ethnic style – Cossack Baroque style. 
We can see its unique features in the special aesthetics, based on profound religiosity of Ukrainian Cossacks. The research 
of cossack art, including its spatial forms provide opportunities for understanding those peculiarities of Ukrainian culture that 
are the indicators of Ukrainian spiritual culture of the XVII – XVIII centuries. The author focuses on the ratio of religious and 
aesthetic factors and their interpenetration in the architecture of Ukrainian cossacks.  

The author states that the internal integrity of the Cossack art and the role of the church as its highest display 
determine the unity of the struggle for the freedom and the faith that inspired the cossacks and dictated the need of ideal. 
A church in the culture of the Ukrainian cossacks is the aesthetic embodiment of ideal of people spiritual unity, the 
embodiment of all kinds of handicrafts. In the Cossack attire and appearance we see the national original combinations 
of aesthetics and ethics, goodness and beauty categories combinations. Among the Ukrainian churches of Cossack era 
is impossible to find two identical ones, each has its own character, caused by innate fascination of people by the beauty, 
by great potential strength, by invincible necessity to create, and the most important it is caused by the Cossacks 
aesthetic ideals and religious principles. 

The combination of ethnic items in the Cossack Art with the stylistic features of Ukrainian Baroque is laid in the 
base of general principles of sacred building in Zaporizhzhya region and concerns the whole monuments, which gives 
them the certain characteristics. Undoubtedly, the artists of the XVII – XVIII centuries solved the problems of architectural 
creativity by using the Baroque basis and changing their architectural beliefs. The Cossack architects worked in the 
conditions of free creativity, they were not limited by prepared formulas and rules. In this regard, in the architecture of the 
Ukrainian Cossacks we mention the emergence of the new stylistic features, observe the formation of the new baroque 
aesthetics, based on the use of unusual means of space design, the formation of special architectural concepts and the 
implementation of the original architectural logic of volume and space shapes. 
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The author makes the conclusions that the unique architecture of the Ukrainian Cossacks is based on the 
simultaneous superposition of cultural and historical factors, stylistic and national traditions, with comprehensive 
penetration of aesthetic trends that are typical to the Baroque style. It stipulated the religious and aesthetic syncretism in 
the architectural art in the Cossack period. 

Key words: spiritual culture, Ukrainian Cossacks, architecture, Cossack Baroque, the Orthodox religion, 
religious and aesthetic syncretism. 

 
Україна – країна з давньою та вельми багатою сакральною культурою. Але найдавніші арте-

факти культового мистецтва далеких предків слов’ян переважно безслідно зникли, оскільки були ви-
конані з досить недовговічного матеріалу – дерева. Натомість кам’яні баби – мистецький феномен 
скіфо-сарматських часів став частиною культурного ландшафту Придніпровських теренів. Він увійшов 
у народне світосприйняття української прадавньої культури як приклад дохристиянських вірувань, що 
неантагоністично переплелися в українській історії (включно по ХІХ століття) з християнською культу-
рою. Мирне й діалогічне співіснування елементів "звіриного стилю" і християнських святинь вплинуло 
на формування релігійно-естетичного синкретизму культури козацької доби, що представлена у сак-
ральному мистецтві своєрідною та самобутньою архітектурою степової України епохи вітчизняного 
Бароко. Традиції етнокультури, козацька стихія і канони войовничого братства зумовили появу особ-
ливого етнонаціонального стилю – козацького бароко, унікальність якого полягає в особливій естетиці 
"святовідношення" (В. Личковах) глибокої релігійності українського козацтва. Отже, виникає необхід-
ність аналізу співвідношення релігійних та художньо-естетичних чинників бароко та їх взаємопроник-
нення в архітектурі українського козацтва. А дослідження козацького мистецтва, зокрема його просто-
рових форм, уможливлює розуміння тих особливостей культури України, які є показником української 
духовної культури XVII – XVIII століть в її автентичності, самобутності та неповторності. 

Вивченню історії розвитку архітектури України, зокрема XVII – XVIII століть, присвячено багато 
праць українських вчених. Г. Логвин, Г. Лукомський, С. Таранушенко, М. Цапенко, В. Чепелик, П. Юр-
ченко досить детально простежили розвиток архітектури України в історичній послідовності та під 
впливом відповідних соціокультурних умов. Авторами також розглянуті оригінальні рішення українсь-
ких майстрів стосовно художнього синтезу архітектури, живопису, скульптури і декоративного мистец-
тва. Така спрямованість існуючих досліджень дає можливість простежити та встановити цілісну есте-
тичну єдність барокових архітектурних прийомів і художніх форм. Крім того, у працях дослідників 
проаналізовано архітектурні прийоми народного будівництва, зроблено порівняльний аналіз стильо-
вих особливостей дерев’яної архітектури, опрацьовано проблеми впливу на українське бароко мисте-
цьких традицій Польщі, Німеччини, Литви, Росії. Висвітлено мистецтвознавчу проблему часо-
просторового співвідношення форм і об’єктів в українській архітектурі.  

Водночас більш фрагментарно, переважно в узагальнюючих дослідженнях, представлений 
розвиток архітектурного будівництва з відчутним наголосом на естетичних особливостях народної ар-
хітектури. Це праці В. Самойловича, В. Січинського, П. Юрченко. Специфіці національних архітектур-
них шкіл і стилів присвячені розвідки С. Безсонова, Ф. Ернеста. Розглядали питання індивідуальної 
самобутності стилів та місцевих особливостей української архітектури та культури в цілому Ю. Асєєв, 
В. Вечерський, Ю. Івашко, В. Тимофієнко, В. Ясієвич. Специфіковані наукові розвідки щодо питань 
розвитку саме козацького мистецтва, зокрема церковної архітектури Придніпров’я у її культурно-
історичних аспектах, знаходимо у працях відомих краєзнавців минулого – Феодосія (Макаревського), 
Г. Розанова, Я. Новицького, В. Машукова, Д. Яворницького. Але їхні праці мають в основному предме-
тно-специфікований характер і майже не торкаються проблем синкретизму і діалогізму релігійно-
естетичних чинників в архітектурі козацького бароко. 

Мета статті полягає у проведенні системного аналізу естетичних тенденцій культурних проце-
сів козацької доби, що протікали на релігійних засадах та у силовому полі барокових традицій. У 
зв’язку з цим ставиться завдання розкриття сутності релігійно-естетичного синкретизму і діалогізму як 
важливих чинників стильового розвитку архітектури українського козацтва та визначення автентичнос-
ті, самобутності й неповторності сакрального мистецтва на Придніпров’ї в контексті духовних взаємо-
зв’язків релігійної та художньої культури. 

Основи формування православного духу архітектурного мистецтва на Придніпровських тере-
нах сягають глибокої Праукраїнської давнини, коли, за церковними джерелами, придніпровський хрис-
тиянський осередок був одним із найдавніших. За народними сказаннями, на скіфських землях пропо-
відував Св. Апостол Андрій Первозванний, бували князь Володимир і княгиня Ольга. Свідченням 
цьому є не лише легендарні перекази та історичні джерела ХІХ століття, а й предмети церковної ста-
ровини – хрестики із рожевого шиферу, характерні для київської культури княжих часів [13, 15], що 
знаходили у дніпрових водах поблизу Монастирського острова. Назву останньому дав заснований, за 
легендою, Св. Апостолом Андрієм Первозванним християнський монастир, від якого не лишилося й 
руїн, але котрий вважають першим православним храмом Придніпров’я [1, 204].  

Безсумнівно, визначальною ознакою культури України протягом століть є глибока релігійність, 
що закладено в етноментальності українства, до того ж у становленні та розвитку української христи-
янської духовності ключову роль відіграла Церква. Православна релігія була основоположною і у фо-
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рмуванні культури українського козацтва. Будучи щиро релігійними, православні козаки, втрутившись 
у хід історії релігійної свідомості на Україні, з перших десятиліть XVIІ століття брали активну участь у 
вирішенні проблем зіткнення східноєвропейського православ’я із західноєвропейським контррефор-
маційним католицизмом.  

Українське козацтво в історії України залишило слід не лише як потужна військова, велика по-
літична та значна суспільна сила, але й безкінечно цінним є його внесок у формування духовної куль-
тури XVII – XVIII століть. Адже козацтво, за словами науковців (А. Макаров), виявилось здатним утво-
рити власне творче середовище й виступати на кону духовного життя народу як творець самобутніх 
художніх цінностей, як рятівник і охоронець православ’я. "Козацькі думи, козацькі пісні, козацькі танці, 
козацькі літописи, ікони та козацькі собори – все це не порожні слова. За ними величезний духовний 
досвід ХVІ – ХVІІІ століть, значну частину якого пощастило втілити у своїй художній діяльності саме 
козацтву. Все це залишило в культурній свідомості українського народу найглибший слід, а краса ко-
зацького мистецтва породила легенди про золоте життя під булавою гетьманів, про козацьку країну 
тихих вод і світлих зір" [6, 187]. Підвалини запорозької духовності базувалися не на формальній свя-
тенницькій схоластиці, а на своєрідній естетичній парадигмі світосприйняття та "світовідношення як 
святовідношення" [3]. 

Досліджувати козацьку архітектуру необхідно у загальному процесі розвитку архітектурного 
мистецтва України XVII–XVIII століть. Осягнути особливості козацької архітектури в деталях можливо 
лише у разі визначення її стильових ознак, а головне – за умови усвідомлення її духовних джерел, що 
можна досягти через докладне дослідження наявних пам’яток та осягнення культурного середовища, 
звідки вона походить. 

Барокова архітектура, в її сакральному варіанті, у загальних мистецьких процесах України 
XVII–XVIII століть посідала особливе місце. В. Александрович, досліджуючи архітектуру цього часу, 
зауважує, що світське будівництво не мало значного поширення на українських землях, внаслідок чого 
займало скромніше місце у мистецьких процесах. Натомість, найповніше є розробленою, як вважає 
вчений, "найцікавіша тема архітектури другої половини XVII – XVIII століть – храм, насамперед церква 
як найпоширеніший у численних часових та регіональних варіантах його зразок" [2, 839]. Та якщо у 
світському будівництві досліджуваного часу не було вироблено власної мистецької традиції, і майже 
до кінця XVIII століття тут повсюдно домінував загальноєвропейський зразок, то у церковному будів-
ництві національна архітектурна школа проявила себе цілком оригінально [2].  

Основною ознакою розвитку сакрального мистецтва на Україні у XVII – XVIII століттях є утвер-
дження духовного начала в його релігійно-естетичного синкретизмі. Діалог релігійної та художньої 
культури виявився в усіх церковних мистецтвах: в архітектурі – у руху догори, тобто у вертикальній 
спрямованості архітектоніки; в іконописі – у наближенні сакральних образів до "людини" та у глибоко-
му людському психологічному відчутті; у музичному мистецтві – у багатоголоссі церковного співу. 
Всюди відбувалася взаємодія релігійних і художньо-естетичних начал. З іншого боку, зважаючи на те, 
що розвиток архітектурного мистецтва в Україні був географічно неоднорідним, необхідно окреслюва-
ти і естетичні відмінності регіональних варіантів українського мистецького простору, їх автентичність 
та розбіжність. Зокрема, головним чинником, що вплинув на формування архітектурної самобутності 
на Придніпровських теренах Лівобережної України, була козацька стихія і виникнення козацької духо-
вності.  

Українському козацтву як новій соціальній статі в історії народу вдалося створити самобутнє 
мистецтво, виробивши свій власний мистецький стиль – "козацьке бароко", – який увібрав до себе 
особливі, притаманні тільки йому ознаки. Останні формувалися переважно під впливом традицій, зви-
чаїв та обрядів українського народу, завдяки поєднанню їх з особливостями козацького культурного 
середовища, в якому він розвивався, та творчої адаптації основних барокових рис. Відтак, культурно-
історичний вектор козацького бароко був спрямований на засвоєння основних ознак європейської 
культури з одночасною їх інтеграцією і синтезом на ґрунті глибинної етнокультурної традиції, що у 
стилістичному діалозі набуло характеру регіональної культури. Саме так розпочався духовний і стилі-
стичний діалогізм українського бароко. Але, на жаль, як констатують останнім часом деякі вчені, укра-
їнське Бароко, "цей другий після княжих часів "золотий вік" в історії української культури (як, до речі, й 
національний культурний процес загалом), надзвичайно слабо висвітлений (і це незважаючи на існу-
вання десятків назв друкованої продукції) у спеціальних наукових дослідженнях" [2, 6].  

Українські архітектурні пам’ятки XVII–XVIII століть виявляють високий рівень творчості їх майс-
трів. Об’єктивні критерії для такої оцінки ми знаходимо в записках досвідчених в цьому іноземців, що 
подорожували по Україні у XVII столітті. Так, Павло Алепський, перетнувши влітку 1654 р. територію 
України з південного заходу на північний схід, у своєму "Описі подорожі антіохійського патріарха Ма-
карія до Росії" з особливим захопленням описує українські церкви, називає їх величними, розлогими і 
чудовими, "ибо, когда мы вошли …, наши умы были поражены изумленіемъ" [9, 38]. Церковна архітек-
тура вразили його своєю оригінальною красою. Особливо патріарх підкреслює висоту та величність 
споруд, зокрема висоту верхів з чисельними вікнами в них, крізь які світ заливає інтер’єр храму. Інозе-
мець вишукує найзвучніші епітети, аби описати їх красу, впливову силу й духовну суть. "Насъ привели 
в высокую величетственную церков съ железным куполом красивого зеленаго цвѣта. Она очень об-
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ширна, вся росписана и построена изъ дерева". Нижче, мандрівник, описуючи побачене ним, зазна-
чає: "Этотъ городъ есть первый большой городъ въ землѣ козаковъ… Въ городѣ девять великолъп-
ныхъ церквей съ высокими куполами: во имя Воскресенія, Вознесенія, св. Троицы, Рождества Бгоро-
дицы, Успенія, св. Михаила, св. Николая, Воздвиженія Креста, а также въ честь св. Пасхи [9, 22]. 
Іноземець був вражений кількістю церков і храмів, їх красою та пишністю, які у переважній більшості 
були козацькими.  

Дійсно, у козацькі часи на запорозьких просторах кількість церковних споруд була вражаючою. 
Причому, їх чисельність збільшувалася небаченими на той час темпами, чому сприяла релігійність 
козацтва. "Січ починали будувати з церкви, і не будували церви без школи і шпиталю" [9, 57]. Феодо-
сій Макревський свідчить, що козаки – "народ набожный и глубоко-религіозный; при всей патріархаль-
ной простотѣ въ нравахъ и обычаяхъ и при всей видимо разгульной жизни своїй, козаки искренно и 
глубуко вѣровали во всемогущаго и вездѣсущаго Господа Бога, сердечно преданы были святой вѣрѣ 
Христовой и православной церкви. Эти высокія и святыя чувства, въ существѣ дѣла, были главною 
основою всей ихъ жизни и дѣятельности" [9, 55]. Декілька поколінь запорозьких фундаторів ставлять 
коштом козацької громади храми на Запорожжі, на які, як сказано у народній українській пісні, "першу 
частку здобичи давали".  

Найбільший знавець українського козацтва Д. Яворницький згадує у XVII столітті чотири церк-
ви на Придніпров’ї, а у XVIІІ – вже понад 70. За підрахунками вченого, у межах Запорожжя знаходило-
ся 44 церкви, 13 каплиць, 2 скити і одна молитовна ікона. Вони були розташовані в 53 поселеннях. 
Історик зазначав, що храмів було ще більше, але у зв’язку з тим, що значна частина січового архіву не 
збереглася, остаточну кількість споруд ним не було визначено. Але вже названа кількість церковних 
споруд наочно доводить, що запорозьке Придніпров’я не було "Диким Полем". Вже така чисельність 
храмів передбачає й духовне та художньо-естетичне освоєння козацьких земель [8, 62]. 

Розвідки Д. Яворницького значною мірою базувались на документальних матеріалах і резуль-
татах подорожей по Запорожжю. І хоча деякі сучасні дослідники у його творах відзначають велику кі-
лькість неточностей [12, 218], він і на сьогодні є видатним дослідником Придніпров’я, вченим, який 
зробив неоціненний внесок у дослідження історії запорозького козацтва, зокрема церковної архітекту-
ри Вольностей Війська Запорозького. 

Д. Яворницький першим майже вичерпно розкрив особливості церковного ладу на Запорожжі, 
виділив щиру, без святенництва, запорозьку побожність, особливу роль Церкви й значення храму в 
унікальному козацькому устрої. Храм, як найповніший вияв внутрішньої цілісності української націона-
льної культури, без перебільшення відігравав ту ж роль у ній, що козаччина в історії українського на-
роду, а Українська Церква в історії української духовності [8, 62]. 

Єдність боротьби за волю і віру, що одухотворювала запорожців і диктувала потребу в ідеалі, 
визначає внутрішню релігійно-естетичну цілісність запорозького мистецтва і роль храму як його най-
вищого вияву. Храм, як пише Л. Яценко, стає естетичним втіленням ідеалу духовного і релігійного єд-
нання народу, букетом-вазоном всіх видів народної творчості. У вигляді та вбранні запорозького храму 
бачимо національно самобутнє поєднання ідей етноетики і етноестетики, категорій добра та краси, ту 
ж естетизацію сакрального, що й в українській молитві "світе тихий Святої слави".  

Релігійно-естетичний діалогізм виявився і в українській національній символіці, і в її колорис-
тично-оптимальному емоційному звучанні в храмових екстер’єрах та інтер’єрах. Дуже поетично, з ми-
луванням, описує запорозький храм у своїй книзі "Світло українського бароко" А. Макаров: "Внутрішня 
напруга задуму проявляється у зовнішній експресії архітектурної пластики козачого собору. Він чимось 
нагадує живу й рухливу в кожному її вигині, кожному пружку хмару. Хмару, що опустилася на землю і 
ще не встигла застигнути, скам’яніти, відокремитись від повітря, що її породило. Собор ніби не має 
стін, бо те, що було в його давньоруського попередника стабільною, надійною, чітко окресленою в 
просторі стіною, в даному разі починає саме розчленовуватися, подрібнюватися, вигинатися під різ-
ними кутами. Храм ніби прагне розчинитися у просторі, а простір намагається проникнути у нього, зли-
тися з ним. Величезна кількість виступаючих колонок, картушів, лиштви та декоративних прикрас теж 
беруть участь у цій метафізичній грі. Одні з них виступають вперед, інші, навпаки, занурюються в тов-
щю стіни, утворюючи хвилеподібні лінії силуету споруди. Архітектура ніби розплескується у просторі, 
тане в ньому, втрачає чіткі контури мас" [6, 187]. Хоча згаданий автор стверджує, що "П’ятиверховий 
козачий собор – втілення народної мрії про небо на землі", то деякі інші дослідники мають іншу думку. 
Г. Логвин "вершиною українського дерев’яного будівництва" вважає хрещатий дев’ятибанний Троїць-
кий собор, збудований геніальним народним майстром Якимом Погрібняком на замовлення запорож-
ців у 1773–1778 роках. "Тут, – пише цей дослідник, – втілено… не тільки естетичні уподобання запорі-
зького козацтва, а й традиції народної архітектури" [4, 448, 450]. Крім того, "щоб образ споруди 
вкарбувався у свідомості людини, він мусить бути неповторним і вражати виразним силуетом, розчле-
нованим масами й пластичним декором" [11, 809], – зазначає Г. Логвин. Його теза цілковито стосуєть-
ся перлини козацької архітектури – Новомосковського Свято-Троїцького собору, споруда якого є най-
вищим інженерно-конструктивним й архітектурно-мистецьким досягненням України XVII – XVIII 
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століть, та який дослідник вважає заключним акордом розвитку дерев’яної архітектури. "На розлогих 
придніпровських степах височить велетенський масив, який видно за десятки кілометрів" [11, 811].  

Л. Яценко констатує, що Придніпровський запорозький храм, описаний Г. Логвіним "з усіх зафі-
ксованих Яворницьким на початок ХХ століття, дійшов до нас лише самотнім шедевром дерев’яного 
будівництва – Новомосковським Троїцьким собором, становив собою справжній букет різноманітних 
художніх традицій, діалогу архітектурних і пластичних стилістик. У його вбранні гармонійно поєднува-
лися візантійська одухотвореність малярства та пристрасне поривання барокової пластики й орнаме-
нтальне відлуння скіто-сарматського та кіпчанського Степу" [14, 6].  

Сьогодні ми можемо ознайомитися з відомим народним переказом про побудову церкви, на-
веденим Г. Надхиним у 1877 році в книжечці "Память о Запорожье и о последних днях запорожской 
Сечи", в якій автор захоплено описує красу старого (до перебудови) Новомосковського собору [7]. 
Але, на жаль, дані наведені, як Г. Надхіним, так і Д. Яворницьким стосуються виключно зовнішнього 
виду пам’ятки.  

Сучасний дослідник може лише спиратися на існуючі джерела та керуватися наявним матеріа-
лом. Але можна з впевненістю сказати, що й сьогодні, на початку ХХІ століття, архітектурна споруда 
Новомосковського Троїцького собору викликає захоплення та затамовує подих сучасників, як колись, у 
далекому 1654 р., вражали іноземців своєю небаченою красою, масштабністю та несхожістю одна на 
одну інші побачені ними козацькі церкви.  

С. Таранушенко у своїй праці "Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України", 
окрім Новомосковського Троїцького собору, наводить дані, опис, фото та малюнки ще 16 козацьких 
церков XVII–XVIII століть, побудованих на Катеринославщині. Мистецтвознавець розглядає стильові 
ознаки Самарського монастиря, Перещепинської, Кодацької та Петриківської церков, архітектурні спо-
руди яких є менш масштабним, але збудованими за основними принципами козацького бароко. 

Принципово важливим є те, і це довели дослідники (С. Таранущенко, Г. Логвин), що серед 
українських церков козацької доби не зустрінеш двох однакових, кожна має свій особистий образ, що 
зумовлено природженою зачарованістю народу красою, великою потенційною силою, непереможною 
потребою творити, а головне – діалогом і синкретизмом козацьких естетичних ідеалів та релігійно-
конфесійних засад.  

Незважаючи на все розмаїття архітектурних особливостей козацьких церков, художніх тради-
цій запорозького храму, сакральне мистецтво поєднує їх без еклектики "у єдиній образній системі – 
символічному образі єдності землі і неба" [14, 6], що можемо спостерігати на прикладі пам’яток XVII – 
XVIII століть та на чому й ґрунтується послідовна синкретизація естетичного та сакрального в козаць-
кій архітектурі. Як вважає Л. Яценко, тоді, в останню добу існування Запорожжя, й відбувається оста-
точне оформлення Придніпров’я як художньо своєрідного регіону України, що позначається на квітча-
стому букеті його стильових ознак [14, 10].  

Діалогічне поєднання етнонаціональних елементів у козацькому мистецтві зі стильовими осо-
бливостями українського бароко лежить в основі загальних принципів сакрального будівництва на За-
порожжі та притаманне усім без винятку пам’яткам, що надає їм певних стилістичних ознак. Безсумні-
вно, митці XVII–XVIII століть проблеми архітектурної творчості вирішували на барокових засадах, 
змінюючи свої архітектурні переконання. Козацькі архітектори працювали в умовах вільної творчості, 
не були обтяженими готовими формулами та правилами. У зв’язку з цим в архітектурі українського 
козацтва спостерігаємо утворення нової барокової естетики, заснованої на застосуванні незвичних 
засобів оформлення простору, утворенні особливих архітектурних концепцій, запровадженні оригіна-
льної архітектурної логіки обсягово-просторових форм, відзначаючи появу нових стильових ознак, че-
рез релігійно-естетичний діалог й синкретизм барокових й народно-традиційних форм, зокрема у де-
рев’яній архітектурі. 

Отже, необхідно зазначити, що основоположну роль у формуванні мистецтва України XVII–
XVIII століть взагалі та козацької барокової архітектури зокрема відіграла православна релігія, оскіль-
ки саме православ’я визначало релігійні засади української духовної культури того часу. Слід врахо-
вувати, що засвоєння європейських барокових ідей на основі етнонаціональної української культури та 
козацьких традицій, обумовило діалогічність та синкретизм архітектури українського козацтва, визна-
чило особливості козацької культури, яку на Запорожжі формувало козацьке братство. Козацька архі-
тектура не поступається оригінальністю, своєрідністю, гармонійністю та пишністю світовим зразкам та 
є взірцем унікально-самобутнього мистецтва, що увійшло у скарбницю як української так і світової 
культури. Будучи виразником нового художнього смаку, запорозьке козацтво виступало не лише в ролі 
основного багатого замовника а й було творцем самобутніх художніх цінностей, що склали феномен 
"козацького бароко". В архітектурі козацької України спостерігаємо одночасне накладання культурно-
історичних, стильових і народних традицій, з усебічним проникненням естетичних тенденцій, характе-
рних для стилю бароко, що обумовлювало діалогізм і синкретизм естетики та релігії в культурі україн-
ського козацтва. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ І ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРИ  

ПРАВОСЛАВНОГО ЧЕРНЕЦТВА 
 
У статті розглянуті особливості механізмів відтворення і трансляції культури православного чернецтва, 

яка представлена своїми двома типами – "чернечою культурою" і " монастирською культурою". Встановлено, що 
в чернечій культурі культурна норма є незмінною. У монастирській культурі норма піддається впливу зовнішніх 
факторів, здатна модернізуватися. 

Ключові слова: культура православного чернецтва, трансляція культури, чернеча культура, монастирська 
культура. 
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ситет им. В.Даля 

Особенности механизмов и процессов воспроизводства культуры православного монашества 
В статье рассмотрены особенности механизмов воспроизводства и трансляции культуры православного 

монашества, представленной своими двумя типами – "монашеской культурой" и "монастырской культурой". 
Установлено, что в монашеской культуре культурная норма неизменна. В монастырской культуре норма подвер-
жена влиянию внешних факторов, способна модернизироваться.  

Ключевые слова: культура православного монашества, трансляция культуры, монашеская культура, мо-
настырская культура. 

 
Smolina Olga, PhD in Arts, associate professor, The humanities and social sciences chair of the Technological 

institute (Severodonetsk), Volodymyr Dahl Eastern Ukrainian national university 
The features of the mechanisms and processes of reproduction of the Orthodox monasticism culture 
We think that the Orthodox monasticism culture where formed a special picture of the world and the ways of a 

man's relationship with the world, God and nature, must have a certain specificity of the processes of its reproduction and 
translation. In the literature devoted to studies of religious phenomena such as the culture of monasticism, the ways and 
means of its transmission are considered only in fragments. However, it is known that the Orthodox monasticism culture 
divides into two types. They are a "monastic culture" (a contemplative monastic direction) and a "monastery culture" (its 
active direction). That’s why we get a problem of studying the mechanisms of reproduction and transmission of the culture of 
Orthodox monasticism in each types of the cultures. This is the goal of this article. The relevance of studying this issue is 
connected with the modern process of the religion revival in the postsoviet space and the increasing of its influence in the 
culture. The culture of monasticism is characterized as one of the most conservative and highly normalized structures of the 
church. The main source of monastic rules is the Gospel. The Gospel contains the instructions basing monastic maxims 
(self-denial, obedience, chastity). The a novice or a monk obedience before the spiritual guide for the more experienced 
elder monk is necessary for the more effective realization of monastic asceticism. The instructions of the most respected 
monks are the Holy tradition, which is the source of rules in the Orthodox Church with the Gospel.  

The ability to change the rules of monastic life is dependent on the type of culture of Orthodox monasticism. In 
the monastic culture the rules are constant. This is the culture that creates the understanding of the conservative 
character of the Orthodox monasticism culture. At the same time, the rules take into account the personal characteristics 
of the individual and his/her work suggests some creativity in the embodiment of that rule. The monastery culture focuses 
on the interactions with the society, the rule is a subject which changes under the influence of political, national, 
economic and others factors. Such changes may concern the forms and methods of the monk social work, the art in the 
monastery, the clothes of monks and etc.  

It is known that the standards will be implemented in the activities if there are people who can recreate the 
structure or operations according to these standards. It is possible to notice that the reproduction of the monasticism 
culture by the people of the past centuries (before the XIX – the beginning of the XX centuries) were entirely organic, as 
the culture was full of Christian influence. Nowadays there are huge gaps between the values and ideological basis, the 
conceptual world of the secular culture and the monasticism culture.  

We are not taught how to be a monk. The elements of the monasticism culture are "spilled" into the culture of 
the Church, Christian culture. Despite of the importance of the mechanisms of reproduction and translation in any 
culture, the ability to be a monk in the culture of Orthodox monasticism is regarded not as a result of training, but as the 
originally given (since childhood) predisposition of the individual.  

The asceticism does not deny the existence of the communication channels with the world. The calling of a monk is 
not only a personal salvation, but also in promoting the salvation of the world through "a prayer as an activity" or "activities like a 
prayer." The monastic culture has a few channels of communication with the world such as a personal conversation with an old 
man, the theological and ascetic literature and a worship. The monastery culture uses also such channels as the architectural 
complex of the monastery, a network of social institutions, the media, the systems of farmsteads, the pilgrimage, etc.  
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However, the monasticism culture is not the sender but a repeater of meanings and promises, recorded in the 
Gospel. It is designed not to generate reports but to embody them, to indicate their applicability in human life, to interpret 
according to the changes outside of the monastery walls. 

The feedback factor (the response of the world) is less important for the monastic culture than the culture of the 
monastery. The monastery culture can change a form of feed posts (architectural, iconic style, the language of the 
messages, find a new translation, and etc.), but not its meaning. In general, the feedback plays a smaller role in the 
culture of Orthodox monasticism than in the secular culture. 

In the modern society because of its predominantly secular character the recipients of information which is 
transmitted by the culture of Orthodox monasticism, do not always have the appropriate code for its adequate perception 
and understanding. 

Key words: the culture of the Orthodox monasticism, reproduction of culture, the monastic culture, the 
monastery culture.  

 
Культура православного чернецтва, в якій сформована особлива картина світу і шляхи взаємин 

людини зі світом, Богом і природою, повинна мати й певну специфіку процесів відтворення і трансляції 
себе. У літературі, присвяченій дослідженню релігійних феноменів, зокрема культури чернецтва, шляхи й 
способи її трансляції розглядаються лише фрагментарно. Наприклад, Я. М. Щапов вважає, що "на виник-
нення чернецтва на Русі і його формування християнські монастирські традиції вплинули двома шляхами: 
через чернечу літературу <…> і через особистий чернечий досвід російських подвижників" [4, 13]. Ті ж самі 
шляхи бачить О. І. Сидоров: "усний, через безпосередніх свідків, і письмовий, через самостійні літературні 
праці й переклади" [5, 48]. Близької точки зору дотримується В. В. Климов. На його думку, поширення ідей, 
які генерувалися ченцями, відбувалося не стільки шляхом їхньої публікації, "скільки іншими шляхами – че-
рез рукописне тиражування творів чи їх окремих фрагментів <…>; через проповідництво, популяризацію 
ідей серед прочан, через мандрівних ченців, афонітів, що приходили в Україну та Московщину за мило-
стинею, українських прочан на Афон, через приватне листування тощо" [1, 332]. 

Водночас відомо, що культура православного чернецтва представлена своїми двома типами, 
які можуть бути визначені як "чернеча культура" (споглядальний напрямок у чернецтві) і "монастирсь-
ка культура" (його діяльний напрямок) [6]. У зв'язку з цим виникає проблема дослідження особливос-
тей механізмів відтворення і трансляції культури православного чернецтва в кожній із цих культур, що 
і є метою цієї статті. Актуальність розгляду цього питання пов'язана з сучасними процесами відро-
дження релігії на пострадянському просторі та зростанням її впливу в культурі. 

Культура православного чернецтва за свою багатовікову історію нагромадила величезний 
комплекс психологічних, антропологічних, етичних, естетичних, філософських знань, досвід розв'язан-
ня особистісних, міжособистісних, психологічних, психосоматичних проблем. Культура чернецтва ха-
рактеризується як одна з найбільш консервативних і високонормованих структур Церкви. Вона не 
тільки організовує, а й обмежує людське єство. 

Відтворення культури пов'язане з передачею наступним поколінням певних норм, важливих та 
істотних у контексті певної культури. 

Джерелом основних чернечих норм є Євангеліє. Як підкреслює О. І. Сидоров, "уся чернеча 
культура ґрунтувалася на священних словах: ними ченці насичувалися й під час богослужінь, і пере-
буваючи самотньо у своїх келіях <…>" [5, 62]. У Євангелії містяться вказівки на основні чернечі мак-
сими (нездобуття, слухняності, цнотливості): "якщо прагнеш бути досконалим, піди, продай маєток 
твій й роздай жебракам; і будеш мати скарб на небесах; та приходь і йди за Мною" (Мф. 19:21); "Що ви 
кличете Мене: Господи, Господи, а не робите того, що Я говорю?" (Лк. 6:46); "є скопці, які зі черева 
матері народилися так; і є скопці, які оскоплені від людей; і є скопці, які зробили самі себе скопцями 
для Царства Небесного. Хто може вмістити, так умістить" (Мф. 19:12). Чернець має свободу не в ін-
терпретації, а в пошуку й реалізації свого варіанта втілення цих вимог.  

Для більш ефективного проходження чернечого шляху подвижництва визнається необхідним, 
щоб новопострижений чернець (іноді ще раніше, на стадії "послушника") надходив у духовне керівни-
цтво до більш досвідченого ченця. Це явище відоме за назвою старцівства. Наставляння найбільш 
авторитетних ченців, що володіли даром слова, згодом канонізованих, одержали свою фіксацію в 
письмових (друкованих, рукописних, а також усної традиції) творах і становлять Святий Переказ (ав-
торитетне джерело норм у православ'ї поряд з Писанням – Євангелієм). 

Здатність до змінюваності й ступінь мінливості норм чернечого життя залежать від типу куль-
тури православного чернецтва. 

У чернечій культурі норма є незмінною. Утім, С. С. Хоружий вважає, що енергійна форма (яка, 
власне, і бере участь у духовній практиці, що є найважливішою складовою чернечої культури) не асо-
ціюється ні з якою нормою. "Енергійна форма людини конституюється не сутністю, а телосом антро-
пологічної стратегії і являє собою якусь єдину, унікальну конфігурацію всіх енергій людської істоти, що 
диктується цим телосом. Тому для неї немає ані апріорних норм, ані загальних законів, і вона не 
пов’язана ні з якими нормативними дискурсами" [7, 100, 104]. Тому духовна практика може існувати й 
відтворювати себе тільки в понад-індивідуальному цілому, яким є традиція [7, 157]. 

У монастирській культурі, орієнтованій на взаємодію із соціумом, норма піддається змінам під впли-
вом політичних, національно-державних, економічних та інших факторів. Такі зміни можуть стосуватися 
форм і способів соціальної роботи ченців, мистецтва в монастирі, зовнішнього вигляду ченців і черниць та ін. 
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Відомо, що певні норми будуть втілюватися в діяльність у тому випадку, якщо є люди, які можуть 
відтворювати структуру або діяльність по даних зразках або нормах [8, 52]. Можна помітити, що відтво-
рення культури чернецтва людьми минулих століть (до ХIХ – початку ХХ століть) було цілком органіч-
ним, тому що культура була насичена християнськими впливами. У сучасній ситуації є величезний роз-
рив між цінностями, світоглядною основою, понятійним світом світської культури і культури чернецтва. 

У культурі чернецтва можна виявити виокремлені Г. П. Щедровицьким [8, 50-56] семіотичні за-
соби для забезпечення механізму відтворення: а) сама діяльність, яку необхідно відновити згідно з 
нормою, виділена в якості зразка. У культурі чернецтва в якості такого зразка може слугувати старець, 
настоятель, ігуменя, спілкування з будь-ким із них у процесі сповіді, щоденної процедури "відкриття 
помислів". Подібний же приклад – заснування численних обителей в Україні та Росії афонськими чен-
цями, вихідцями з Києво-Печерського монастиря або учнями прп. Сергія Радонізького; б) норми діяль-
ності транслюються в описах. У досліджуваній сфері це особистість Христа в Євангеліях і агіографічні 
твори. Спосіб дії тут – наслідування. Але водночас, якщо зразок відділений часовим (історичним, клі-
матичним і т. п.) бар'єром, то в бажаючого йому наслідувати ченця з'являється поле для творчості, яка 
виглядає як уміння застосувати норму до нових умов. 

Закони розвитку зовнішніх умов, у яких відтворюється норма, і самої культурної норми є різни-
ми: "умови підкоряються "природньому" розвитку "середовища", а "норми" зберігають свою сталість, 
незважаючи на всі зміни умов. У певні моменти це призводить до конфлікту" [8, 54]. Звідси з'являється 
необхідність у деякому зовнішньому інституті, який би скорегував норму згідно з умовами, які змінили-
ся. У монастирській культурі такими інститутами виступають Церковні собори, нові тлумачення Писан-
ня авторитетними богословами, "виправлення" церковних книг та ін.  

Водночас існує галузь чернечої культури, норма якої принципово є незмінною. Саме ця куль-
тура й створює уявлення про консерватизм культури православного чернецтва. Ця норма враховує 
особистісні особливості індивіда і припускає його творчість у її втіленні (наприклад, старець дає пора-
ди кожному конкретному ченцеві, виходячи з особливостей його духовного життя). 

Прагнення стати ченцем у православ'ї сприймається не як наслідок навчання, а як дарунок, спокон-
вічна схильність тих, "хто може вмістити", особлива (і рідкісна) якість цієї конкретної особистості. В агіографі-
чній літературі численними є образи індивідів, наділених цим дарунком. Їхні характеристики, як правило із 
самого дитинства, полягають в униканні гучних компаній і дитячих ігор, прагненні до самітності, прояві особ-
ливої релігійності (наприклад, ще в дитячому віці прп. Сергій Радонізький у пісні дні середу та п'ятницю від-
мовлявся від материнського молока та ін.), особливих знаменнях, що супроводжують його (її) дитинство і 
юність, високому рівні й концентрації страждань (випробувань), що випали на долю цієї особистості.  

Як бути ченцем – спеціально не вчать. У духовних академіях і семінаріях готовлять священиків, а 
не ченців, але після закінчення студент може вибрати: прийняти постриг або одружитися. Отже, елементи 
культури чернецтва "розлиті", "уплетені" у культуру церковну, християнську. Тут розглянута проблема сти-
кається з питанням трансляції чернечого досвіду. Трансляція може мати двояку мету: популяризація, 
створення сприятливого образа в культурі світській й трансляція, що має за мету залучення нових членів. 
Якщо розглядати трансляцію як акт комунікації, то він передбачає: існування відправника повідомлення, 
канал, по якому передається повідомлення в просторі та часі й одержувача повідомлення. Відправник і 
одержувач повинні мати більш-менш співпадаючі набори знаків для, в одному випадку, кодування, в іншо-
му – декодування повідомлення. Зрозуміло, що цей набір знаків не може збігатися повністю [3, 11]. 

Що стосується першого елемента, "відправника повідомлення", представляється ймовірним, 
що культура чернецтва не стільки є відправником, скільки ретранслятором змістів і повідомлень, за-
писаних у Євангелії. Вона покликана не генерувати повідомлення, а втілювати їх, свідчити про їхню 
принципову застосовність у людському житті, частково інтерпретувати згідно зі змінами за монастир-
ськими стінами. Одним із приписань для ченців є заклик не "світити" самому, а очищати тіло, душу, 
серце для набуття здатності більш вільно й повно пропускати через себе божественне світло. 

Відхід із миру не заперечує наявності певних каналів комунікації з миром. Покликання ченця 
полягає не тільки в особистому спасінні, а й у сприянні спасінню мира шляхом "молитви як діяльності" 
або "діяльності як молитви". Найменше таких каналів є у чернечої культури (особисте спілкування 
старців з мирянами, богословська література, переклади). На думку С. С. Хоружого, канали трансляції 
тут мають не соціальний, а антропологічний характер: "духовна традиція не є соціальним інститутом, 
це – специфічно антропологічний феномен, необхідна трансляція тут здійснюється не на соціальному 
рівні, а лише сугубо – на антропологічному. <…> духовна традиція – на тільки й не стільки простір 
трансляції, вона – універсум особистісного спілкування. Стосунки духовної традиції й культурної тра-
диції, що являють кардинально різні типи трансляції – один з визначальних факторів у житті соціуму 
<…>" [7, 349-350]. У підсумку, вихід чернечої культури в "зовнішнє середовище" являє собою не про-
повідь, а залучення до певних особистісних установок, способу існування [7, 380]. 

Що стосується монастирської культури, то вона використовує широку мережу соціальних і культу-
рних каналів для трансляції євангельських істин. Крім спільного із чернечою культурою особистого спілку-
вання ченців з мирянами (сповідь, поради, консультація), у якості такого каналу можна назвати сам архіте-
ктурний комплекс монастиря, що створює особливий світ щиросердечного умиротворення, урочистості, 
неметушливості, естетичної насолоди гармонією плодів людської діяльності та природи.  
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Ідеї чернечого подвигу, аскетизму транслюються й через іконопис – у його канонічному, "візан-
тійському" варіанті. Одним з каналів є монастирське богослужіння, що має дещо іншу, ніж на приході, 
структуру, є більш тривалим, супроводжуване особливим чернечим співом. 

Великі монастирі традиційно засновують свої "філії" – подвір'я у великих містах, у людних міс-
цях. Подвір'я найчастіше має храм або одну лише каплицю, але зв'язок з монастирем через назву на-
дає місцю особливої аури, особливого шанування, що робить подвір'я одним з каналів популяризації 
цінностей культури православного чернецтва серед мирян. 

Для монастирської культури характерна також розгалужена мережа установ соціального характе-
ру. Крім традиційних притулків для хворих, старих, самотніх, сиріт, чергування черниць у лікарнях, вигото-
влення священникового одягу і т. ін., можна назвати дуже різні, часто несподівані види соціальної роботи в 
сучасних монастирях. Наприклад, виготовлення в’язаного і тканого одягу для мирян (деякі румунські мона-
стирі), створення пожежної команди швидкого реагування (Раїфський Богородицький монастир, Татар-
стан), розведення собак рідкісної породи (Табакинський монастир св. Георгія, Грузія). У цьому перелікові 
можна назвати також перекладацьку діяльність, видання книг – богословських, богослужбових, праць хри-
стиянських письменників, творів публіцистичного характеру (відгук монастирської культури на неможли-
вість контролювати моральний аспект інформації в мережі Інтернет, проблеми СНІДу, наркоманії, одно-
статевих шлюбів і т. ін.). Каналами поширення як цінностей Євангелія, так і особливостей чернечого 
способу життя ця діяльність стає тому, що відбувається за відсутності своєкорисливого інтересу, прагнен-
ня до особистої слави й популярності, "в ім'я Христа" і " заради Христа". 

Низка великих монастирів мають свої паломницькі бюро для організації відвідування христи-
янських святинь як національного, так і загального християнського масштабу (Афон, Єрусалим). 

Монастирська культура широко представлена в мережі Інтернет (велика кількість вітчизняних і 
закордонних монастирів мають власні Інтернет-сайти), на телебаченні й радіо. У соціальних мережах 
прочани, зокрема з ченців, діляться враженнями від відвідування монастирів, викладають фотографії. 

Що стосується третьої складової процесу комунікації – одержувача, то тут можна помітити такі 
особливості. Інформація, яка передається культурою чернецтва і є заснованою на євангельських істи-
нах, охарактеризована апостолом Павлом як "спокуса" і "божевілля" (1 Кор. 1: 23). Заповіді Нагорної 
проповіді (на відміну від Декалога, який містить вимоги природнього рівня моралі) вимагають карди-
нального ламання людського єства. Для їхнього адекватного розуміння не є застосовним "життєвий 
алфавіт", побутові, "природні" життєві поняття й цінності. Якщо в переважно християнській культурі 
минулих століть чернецтво сприймалося як ідеал, то сучасна секулярна й світська культура втратила 
код, що дозволяє адекватно "прийняти" і розпізнати інформацію, що посилається монастирською, 
особливо чернечою культурою. Однак, на думку Ю. М. Лотмана, "чим більш складним і неадекватним 
є переклад однієї з частин простору, які не перетинаються, на мову іншої, тим більше цінним в інфор-
маційному і соціальному сенсі стає факт цього парадоксального спілкування" [2, 16]. Слід також сказа-
ти, що якщо цінною якістю інформації вважати її новизну, то повідомлення, які посилаються культурою 
чернецтва не можна назвати в повному сенсі новими. Однією з характеристик цих повідомлень можна 
назвати повторення (наприклад, у річному, тижневому і добовому колі богослужінь). Однак багатора-
зове повторення текстів, як показав Ю. М. Лотман, є способом знаходження в них додаткових змістів, 
приростання змісту, а також внутрішньої перебудови особистості слухача. 

Існування одержувача повідомлення припускає і наявність його відгуку на сприйняту інформа-
цію. Водночас суспільна реакція – фактор, який найменше враховується у монастирській культурі та є 
зовсім відсутнім у культурі чернечій. Чернець не орієнтується і не залежить від суспільної думки. Оче-
видно тому, що чернець ("воїн Христов") і культура чернецтва не є творцем цього повідомлення, а 
лише його ретранслятором. Монастирська культура здатна змінити форми подачі повідомлення (архі-
тектурний, іконописний стиль, мова послання, новий переклад тощо), але не його зміст.  

Отже, крім традиційно виділюваних способів трансляції чернечого досвіду (усний, особистим при-
кладом, письмовий), у культурі православного чернецтва сформовані інші канали її відтворення і трансля-
ції. Джерелом норм культури православного чернецтва є Євангеліє та Переказ. У чернечій культурі норма 
незмінна. У монастирській культурі норма піддається впливу зовнішніх факторів, здатна модернізуватися. 

Незважаючи на важливість механізмів відтворення і трансляції для будь-якої культури, здат-
ність бути ченцем у культурі православного чернецтва розцінюється не як наслідок навчання, а як 
споконвічно дана (в ідеалі – з дитинства) схильність індивіда. Через це і у християнській культурі й у 
самій культурі православного чернецтва відсутні спеціальні інститути, що навчають "як бути ченцем". 

Чернеча культура має мінімум каналів зв'язку з миром (особиста бесіда старця, богословська й ас-
кетична література, богослужіння). Монастирська культура поряд з цими каналами залучає архітектурний 
комплекс монастиря, мережу соціальних інститутів, ЗМІ, систему подвір'їв, паломницькі бюро та ін. 

Фактор зворотного зв'язку (відгук світу) є менш значимим для чернечої культури, ніж для куль-
тури монастирської. Але в цілому в культурі православного чернецтва зворотний зв'язок відіграє мен-
шу роль, ніж у світській культурі.  

У сучасному суспільстві через його переважно секулярний характер реципієнти інформації, яка 
передається культурою православного чернецтва, не завжди мають відповідний код для її адекватно-
го сприйняття і розуміння. 
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ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ 

В НОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ 
 
У статті розглядається вплив феномена глобалізації на сферу культури. Автор здійснює спробу окресли-

ти проблемне поле культурних трансформацій, спровокованих новими цивілізаційно-глобалізаційними умовами, 
зокрема: стрімким розвитком інформаційних технологій, проблемами комунікації та ідентифікації, розмиванням 
національно-традиційних цінностей тощо. 
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The emergence of new communication and technology development lead to increasing of the interactions in 
almost all spheres of culture. Thus, the study of globalization processes are taken place in the different scientific 
disciplines such as cultural, sociological, philosophical, economic, political, legal and etc.. The personal researches 
concern the impact of globalization on narrow areas of public life such as informational, linguistic, environmental. The 
diversity of the globalization phenomenon leads to the fact that each approach reveals only some aspects and can 
interpret this phenomenon as rooted in the logic of economic and industrial development, or as an epiphenomenon of the 
communication progress of mankind.  

Among the studies of cultural transformations in the context of globalization processes we cannot forget the 
studies that have become classics of science such as the "Clash of Civilizations" S. Huntington and works of scientists S. 
Benhabib, W. Beck, D. Bell, S. Baumann, G . Bodriyara, I. Wallerstein, R. Dahrendorf, T. Eagleton, M. Castells, R. 
Robertson, E. Smith, A. Toffler, M. Waters, F. Fukuyama, D. Held. These studies are characterized by a tendency of the 
systematic consideration of the globalization process that the results in a change in the cultural realm undergo significant 
expression of it. 

Among the works that are worth to deserve special attention by their passive, objective and nonestimate attitude 
to globalization and its impact on the cultural environment can be distinguished research J. Derrida, N. Varovoyi, V. 
Liakh, N. Pelaheshi, N. Tishuninoyi, E . Ustyugov. Great attention in these works devoted to the transformation of cultural 
phenomena in the modern era and the discovery of new forms, conditions and opportunities of cultural identification. 

Cultural aspects of globalization have analysed in the scientific works of B. Adams, S. Eisenstadt, G. Robertson, 
M. Firestone, U. Hannerz. The authors of these studies have focused on the identification and study of vectors and 
various directed dynamics of cultural development, the hybrid nature of cultural interaction. For example in this context R. 
Robertson emphasizes not only the probability of homogenization then the globalization cultures. 

The problem of globalization impacts on the cultural sphere is drawn the attention of researchers representing 
various scientific areas, but the emphasis in such research relates primarily to socio-economic, socio-political or politico-
legal aspects. 

The goal of this article is not solving the problem field of globalization and culture "relationships" (which is 
basically impossible within the short article) but is its delineation and definition of the research vectors. According the 
given the definition of M. Waters essence of globalization is the globalization primarily cultural exchanges. Though the 
globalization entails a return to traditional identities but such return won’t be an adequate response to the challenge of 
globalization. You must create a new identity and the opportunities to realize the personality in the globalization era.  

Key words: globalization, identity, cultural transformations, values. 
 
Проблематика глобалізації викликає багато дискусій серед науковців. Прикладом чого є чима-

ла кількість праць з різних наукових царин щодо тлумачення цього феномена. 
Глобалізація – це процес, "під час якого і завдяки якому визначальний вплив географії на соці-

альне та культурне структурування скасовується, і в якому люди це скасування все більшою мірою 
усвідомлюють" [12], – таким є відоме визначення М. Уотерса. В очницю глобалізаційних процесів за-
лучено всі сфери людського життя – від звичайного побуту до продукування духовних і матеріальних 
гараздів, царини культуротворчості та взаємодії культур, цінностей та підоснов; всі форми комунікації, 
починаючи від буденної (інтернет-спілкування) до наукової та культурної. В. Іноземцев тлумачить гло-
балізацію як започаткований ще в епоху Відродження процес європейської експансії на інші частини 
світу і зводить її фактично до одного з її поверхових, неістотних проявів – "вестернізації" [3]. В. Лях 
зазначає, що глобалізація "зачіпає усі аспекти життєдіяльності людей. Руйнується весь попередній 
звичний спосіб життя, відбувається злам у так званій психосфері, все більше людей відчувають пси-
хологічний неспокій. Глобалізація змінює соціокультурні, психологічні, моральні форми існування лю-
дей. Втрачається певна стабільність, визначеність індивіда в соціальному середовищі, розриваються 
сталі зв’язки і приналежність людини до певних видів ідентичностей" [5, 9]. Справді, "у XXI столітті 
глобалізація з соціально-економічного та соціально-політичного явища все більше стає соціокультур-
ним процесом" [10, 5]. 

Виникнення нових засобів зв’язку і розвиток технологій призводять до підвищення взаємодій 
практично у всіх сферах з культурною включно. Отже, дослідження глобалізаційних процесів здійсню-
ються в межах наукових дисциплін з різних галузей знань: культурологічної, соціологічної, філософсь-
кої, економічної, політологічної, правової тощо. Осібні дослідження торкаються впливу глобалізації на 
вужчі ділянки суспільного життя та сфери – інформаційну, мовну, екологічну. Різносторонність фено-
мена глобалізації призводить до того, що кожен з підходів розкриває лише окремі аспекти та дозволяє 
трактувати це явище як закорінене в логіку економіко-виробничого розвитку, або як епіфеномен кому-
нікативного прогресу людства. 

Зазначимо, що у культурній сфері оцінки результатів глобалізації варіюють від "апокаліптично-
го жаху" та демонізації [С. Амін, Л. Бентон, А. Гіршман, С. Жижек, В. Іноземцев, І. Каландія, Є. Квілін-
кова, А. Костенко, В. Міронов, О. Снеговая, А. Страус] до оптимістичного "вітання" та оспівування [А. 
Гревцева, В. Малахов, Т. Метельова, В. Прозерский], а також до полярно окреслених. Можна погоди-
тися з Е. Гіденсом, що "глобалізація являє собою не один процес, а комплексну сукупність процесів. Ці 
процеси діють суперечливо, а іноді й конфронтаційно" [1]. 

Шкода, що у дослідженні впливу глобалізаційних процесів на сферу культури і трансформації 
культурного буття людини дотепер домінують більше оцінково-емоційні, ніж зважено-дослідницькі під-
ходи. Зазначених проблем більшою чи меншою мірою торкається практично кожен, хто порушує тему 
глобалізації. Існує суттєво мало праць, в яких було б проаналізовано названі процеси та явища в руслі 
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культурологічного аналізу. У розвідці такого складного явища як культурні зміни в добу глобалізації 
"слід уникати як наївного вихваляння, так і демонізації феномена "mondialisation" (саме так пропонує 
іменувати глобалізацію Ж.-Ж. Дерріда). Демонізація і вихваляння нерідко приховують інтереси та 
стратегії, які нам необхідно виявити" [2]. Тому нині актуально здійснити спробу такого незаангажова-
ного розгляду та, принаймні, розмітити його можливі напрями і форми. 

Серед розвідок культурних трансформацій у контексті глобалізаційних процесів не можна не 
згадати дослідження, що стали вже науковою класикою, передусім "Зіткнення цивілізацій" С. Гантінг-
тона та праці С. Бенхабіб, У. Бека, Д. Белла, З. Баумана, Ж. Бодрійяра, І. Валлерстайна, Р. Дарендо-
рфа, Т. Іглтона, М. Кастельса, Р. Робертсона, Е. Сміта, Е. Тоффлера, М. Уотерса, Ф. Фукуями, Д. Хел-
да. Для цих досліджень характерне прагнення системного розгляду процесу глобалізації, внаслідок 
якого зміни в культурній царині зазнають значущий вияв. 

Серед праць, які заслуговують на особливу увагу через своє виважене, об’єктивне і позаоцін-
кове ставлення до глобалізації та її впливу на культурне середовище, можна виділити дослідження Ж. 
Дерріди, Н. Варової, В. Ляха, Н. Пелагеші, Н. Тішуніної, Е. Устюгової. Гідну увагу в цих працях присвя-
чено трансформації культурних феноменів в сучасну добу та виявленню нових форм, умов і можливо-
стей культурної ідентифікації особистості. 

Культурному аспекту глобалізації присвятили свої праці Б. Адамс, Ш. Айзенштадт, Р. Роберт-
сон, М. Файерстоун, У. Ганнерз. Автори цих досліджень сконцентрували увагу на виявленні та дослі-
дженні різноспрямованості векторів динаміки культурного розвитку, гібридного характеру взаємодії 
культур. Наприклад, Р. Робертсон у такому контексті акцентує ймовірність не стільки гомогенізації, 
скільки, навпаки, глокалізації культур. Можемо зазначити, що проблема глобалізаційних впливів на 
сферу культури притягує увагу дослідників, що репрезентують різноманітні наукові напрями.  

Метою цієї статті є не розв’язання проблемного кола "взаємин" глобалізації та культури (що в 
принципі неможливо в рамках невеликої статті), а його окреслення і визначення векторів наукового 
пошуку. Зважаючи на визначення М. Уотерса сутності глобалізації як глобалізації передусім культур-
них обмінів [12], питання можна сформулювати і парадоксальним чином: чи можливий діалог культур 
(у сенсі, якого йому надавали М. Бахтін та Ю. Лотман) в умовах, коли культурні обміни сягнули мікро-
рівня, перетворившись на міжособистісні, та набули характеру буденності? Які механізми спроможні 
підтримувати "семіосферу", коли вона тяжіє до перетворення на "інфосферу" [9]? Пригадаймо, твер-
дження Кеєса Дж. Хамелінка про те, що внаслідок глобалізації "через культурну синхронізацію, що не 
має історичних прецедентів, вражаюче розмаїття світових культурних систем зменшується" [12, 3]. 

Пошук відповідей на поставлені питання потребує спершу уважного розгляду та аналізу гло-
балізації як соціокультурного явища, виявлення співвідношення в ньому цивілізаційних і культурних 
чинників. Отже, розгляду культурологічного аналізу самої глобалізації. Потребує він і виявлення коре-
ляцій між ними та особливостей сучасного культурного процесу – "пост-постмодерного" [М. Епштейн], 
як і аналізу ціннісного ядра сучасних локальних культур і можливостей їх діалогу та взаємообмінів. 

Підхід до пояснення сучасного ефекту мультиплікації культурних зразків, окресленого не лише 
Малаховим, а й іншими дослідниками, за всієї його уявної аргументованості є доволі спрощеним. За В. 
Малаховим, на локальному рівні – в межах держав-націй, що формуються в попередню, індустріальну 
або Модерну добу, процеси культурної уніфікації значущо мали місце, саме завдяки ним постали дер-
жави-нації. "Сучасна держава, – пише він, – тому і є "національною державою", що її правителі стур-
бовані тим, аби люди, які мешкають на даній території, складали "націю", тобто належали до однієї і 
лише до однієї культури" [6]. Становлення націй потребувало культурної уніфікації шляхом нівелю-
вання регіональних розбіжностей, витіснення локальних традицій на периферію життя та винайдення 
"спільного знаменника" варіативності етнічних та традиційних культур. За спостереженням З. Баума-
на, перехід від традиційного типу організації влади до модерного передував економічним і політичним 
революціям [12]. У цей час розпочинається процес нав’язування культурних зразків, що практикували-
ся панівними верствами як нормативні та приниження статусу народної культури до не-культури. Ли-
ше на ґрунті гомогенізації культурного простору окремих держав уможливилося їх перетворення на 
сучасні. "Культурі належить унікальна роль у становленні сучасних держав", що постають "як політич-
ний вираз деякої культурної єдності" [6]. 

Отже, позиції В. Малахова протистоять теорія "глобальної ойкумени" У. Ганнерса та суголосна 
їй концепція "гібридизації культур" Ш. Айзенштадта. Якщо У. Ганнерс розкриває способи взаємодії й 
взаємопроникнення культур, спираючись на сучасну базу, то Ш. Айзенштадт доводить, що культурні 
запозичення як наслідок взаємодії культур та їхня інкорпорація є іманентним шляхом розвитку лока-
льних культур на будь-якому історичному етапі, здатним призводити до їх розквіту. 

Можливо, доцільно здогадатися, що еволюційні шляхи цивілізації і культури можуть включати в себе 
також "гарант" їхнього паралелізму і кореляції, яким, на нашу думку, може слугувати комунікативна архітек-
тоніка соціуму (ми використовуємо визначення розрізнення культури і цивілізації, наведене Т. Метельовою 
[7]). Враховуючи це, можна цілком погодитись з оцінкою сучасного етапу культурно-цивілізаційного розвитку, 
наданою В. Ляхом: "Хоча глобалізація спричиняє повернення до традиційних ідентичностей, подібне повер-
нення не є адекватною відповіддю на виклик глобалізації. Потрібно сформувати нові ідентичності, які врахо-
вували б можливості для реалізації індивіда, що їх надає доба глобалізації" [4]. 
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Отже, для формування нових ідентичностей насамперед потрібна нова політика, яка працюва-
ла б у системі культурних цінностей та поведінкових моделей, здатна виготовити новий дискурс іден-
тичності [5, 12]. У час Модерну розпочався процес нав’язування культурних зразків, що практикувався 
панівними верствами як нормативними та приниженням статусу народної культури до не-культури. 
Тільки на ґрунті гомогенізації культурного простору окремих держав уможливилося їх перетворення на 
сучасні. Становлення націй потребувало культурної уніфікації шляхом нівелювання регіональних роз-
біжностей, витіснення локальних традицій на периферію життя, винайдення "спільного знаменника" 
варіативності етнічних та традиційних культур. 
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"ВІДКРИТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ": ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 
 
У статті аналізується стан наукової розробленості проблеми інтерпретації та "відкритої інтерпретації". 

Доводиться, що "відкрита інтерпретація" ґрунтується на "проектах постмодернізму". На основі аналізу "проектів 
постмодернізму" обґрунтовується доцільність вивчення особливостей "відкритої інтерпретації" та її застосування 
щодо творів сучасного мистецтва.  

Ключові слова: інтерпретація, "відкрита інтерпретація", "відкритий твір", "проекти постмодернізму". 
 
Бензюк Александр Алексеевич, соискатель кафедры культурологии и инновационных культурно-

художественных проектов, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 
"Открытая интерпретация": к постановке проблемы 
В статье анализируется состояние научной разработанности проблемы интерпретации и "открытой ин-

терпретации". Доказывается, что "открытая интерпретация" основывается на "проектах постмодернизма". На 
основе анализа "проектов постмодернизма" обосновывается целесообразность изучения особенностей "откры-
той интерпретации" и ее использования в отношении произведений современного искусства. 

Ключевые слова: интерпретация, "открытая интерпретация", "открытое произведение", "проекты постмо-
дернизма". 

 
Benzyuk Oleksandr, PhD-student, National academy of managerial staff of culture and arts 
"Open interpretation": the formulation of the problem 
Art of the end of the XX – the beginning of the XXI centuries, art of postmodernism and post-postmodernism is 

characterized by a specific system of world perception. The content and form of the art work in contemporary art is 
deliberately ambiguous. It has led to the situation when the text of the modern work contains a large number of potential 
meanings. None of these meanings can be dominant. So the text in contemporary art represents only a field of 
possibilities. The actualisation of the interpretations of the text depends on the recipient (the interpreter). 

U. Eco, a famous Italian philosopher, writer and social activist was the first who paid his attention to the issue of "the 
open literary work". Nowadays there is an insufficient number of investigations in which the specificity of "open interpretation" of 
modern art works, including Ukrainian, is thoroughly analyzed. That’s the reason of this research relevance.  

In this research, it is proved that the "open interpretation" is based on "the projects of postmodernism." 
The analysis of scientific literature on the problem of interpretation gives the right to ascertain that the term 

"interpretation" is formed as a result of a long and complex process of the formation of logical methods that have evolved 
toward to a consistent increase of the degree of their complexity from a simple description, explanation and interpretation to the 
clear cut logical operation. However, the use of "clear cut logical operation" with regard to the works of art created during the 
period of postmodernism and post-postmodernism (or postculture) is not possible for objective reasons, because it's a culture 
of "rhizomes" , which is characterized by the non-linearity, the absence of structure, multiplicity and discontinuity. 

The nature of "open interpretation" is a brief description of the most representative projects of postmodernism 
such as "textual", "nomadologic" and "schizoanalytic". 

The "textual project" involves (or includes) deconstruction, intertextuality, "pastiche". In this project the text is 
reconstructed into a structure so that its restoration in the original form is impossible, not important, unnecessary, 
because the recipient is given an opportunity to "construct" and reconstruct the text according to his own understanding. 

In the "nomadologic project" postmodernism refuses to consider history as a regular linear process and stresses 
the random, credible, subjective character of the interpretation of historic events. Therefore, it appears natural for 
postmodernism to reject the principle of the universality of the historical development of the progress idea. 

The "schizoanalytic project" is based on the tradition of psychoanalysis. Postmodern art explores and creates a 
picture of the world that is not "tied" to the rigid models, which means that the work of art becomes "open". "Open" works 
of art as if invite the recipient to create a work together with its author. A "modern text" contains a large number of 
potential meaning, none of which can be dominant. In this situation there is a need for an "open interpretation" that 
allows to expand the limits of the interpreter.  

Key words: interpretation, "open interpretation", "open work", "projects of postmodernism." 
 
Сучасне мистецтво включає в себе складну систему взаємовідносин різних культурних тради-

цій, воно різноманітне і неоднозначне. Говорячи про сучасне мистецтво, ми маємо на увазі період з 
70-х років ХХ століття до початку ХХІ ст., тобто добу постмодернізму та пост-постмодернізму, або по-
сткультури, як її визначають деякі сучасні теоретики, зокрема Ю. Борєв, О. Кривцун, В. Личковах, 
В. Суханцева, О. Оніщенко та ін. Постмодернізм та постпостмодернізм стали специфічною системою 
світосприйняття, яке створює свою модель світу і людини, деформує принципи культуротворчої діяль-
ності, деконструює їх, створюючи нову мову мистецтва. Постмодерністський дискурс поєднує у собі 
програмні настанови французького постструктуралізму (Ф. Гваттарі, Ж. Дерріда, Ж. Дельоз, Ж. Лакан, 
Ж.-Ф. Ліотар, М. Фуко та ін.), неопрагматизму (Р. Рорті) та неоарістотелізму (А. Макінтайр). Одним із 
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головних його завдань є радикальна критика класичної західноєвропейської філософії. Постмодерніс-
ти найадекватнішою формою сприйняття реальності вважають поліцентризм, полілог, рівноправність 
різних точок зору. Як відмічає О. Варениця, у постмодернізмі плюралістичність істини та множина ін-
терпретацій перетворюється на конститутивну характеристику знання.  

Проблемі постмодернізму в культурі присвячені праці багатьох як зарубіжних, так і українських 
теоретиків різних поколінь (Р. Барт, Ж. Дельоз, М. Фуко, Ф. Гваттарі, Ж. Дерріда, Ж. Бодрійар, У. Еко, 
Ф. Джеймісон, Ю. Крістєва, К. Гарт, П. Козловські, В. Діанова, Н. Маньковська, Н. Автономова, В. Бич-
ков, Л. Маркова, Н. Царьова, Л. Воробйова, І. Жеребкіна, В. Куріцин, Т. Чередниченко, М. Уваров, Т. 
Гуменюк, Т. Гундорова, Ю. Легенький, В. Личковах, О. Петрова, Є. Більченко та ін.).  

Усі теоретики постмодернізму наголошують на тому, що в сучасному мистецтві простежується 
прагнення до яскраво вираженої відкритості, коли багатозначність, невичерпна можливість, так би мо-
вити, втручаються в елементи, що створюють "продукт мистецтва". Не тільки зміст, а й сама форма 
художнього твору в сучасному мистецтві є навмисно багатозначними, що призвело до того, що текст 
сучасного твору містить велику кількість потенційних значень, при цьому жодне з них не може бути 
домінуючим, оскільки він (текст) лише представляє поле можливостей, актуалізація яких залежить від 
інтерпретативної стратегії реципієнта.  

На проблему "відкритого твору" одним із перших звернув увагу італійський філософ, письмен-
ник і громадський діяч У. Еко. Філософ в роботі "Відкритий твір" (1962) обґрунтовує необхідність вве-
дення поняття "відкритий твір", яке, на його думку, має бути застосоване до сучасного мистецтва. Те-
оретик стверджує, що мистецтво, яке має намір відповідати запитам сучасного світу, повинно бути 
відкритим. Але де є "відкритий твір", там повинна бути і "відкрита інтерпретація". Зауважимо, що, не-
зважаючи на значну кількість праць, присвячених феномену мистецтва постмодернізму та постпост-
модернізму, праць, в яких би ґрунтовно аналізувалась специфіка "відкритої інтерпретації" сучасних 
художніх творів, зокрема українських, не достатньо, чим і зумовлена актуальність нашого дослідження.  

Варто наголосити, що "відкрита інтерпретація" будується на постмодерністських проектах. Ми 
в своєму дослідженні будемо спиратись на "текстологічний", "номадологічний" та "шизоаналітичний" 
проекти, які, на нашу думку, є найбільш репрезентативними. Однак перед тим, як розпочати говорити 
про "відкриту інтерпретацію" і її особливості, необхідно розглянути поняття "інтерпретація". Проблемі 
інтерпретації, її структурі, специфіці прояву в мистецтві тощо присвячені праці О. Алексєєва, Є. Гурен-
ка, Н. Корихалової, Ю. Кочнєва, С. Кримського, І. Рижкіна, Л. Левчук, В. Москаленка, О. Мурги та ін.  

Наразі, повертаючись до розгляду етимології поняття "інтерпретація", відмітимо, що у багатьох 
словниках зазначається, що поняття "інтерпретація" походить від латинського interpretatio, що у широкому 
розумінні означає тлумачення, пояснення, переклад на більш зрозумілу мову, опис. Зауважимо, що слова 
"тлумачення" та "пояснення" є синонімами, але на відміну від пояснення, тлумачення включає в себе зав-
жди деякий елемент гіпотетичності. Як зазначають Є. Гуренко, С. Кримський, Л. Левчук, В. Москаленко, Н. 
Жукова та ін., тлумачення це гіпотетичне пояснення, воно дає один варіант із множини допустимих пояс-
нень. Інтерпретація такого роду може укладатися в побудові різних моделей, відносно яких потім потрібно 
вирішувати, яка з них ближче до істини і краще відповідає сукупності експериментів. 

Так, український дослідник С. Кримський виокремлює два види інтерпретації – семантичну та 
емпіричну. Семантична інтерпретація "досліджує" зміст абстрактної (формальної) теорії шляхом ізо-
морфного відображення, фіксованої у неї схеми (термінів і їх відношень), на предметну галузь іншої, 
більш конкретної, змістовної теорії, яка може виступати моделлю вихідної теоретичної системи. При 
цьому семантична інтерпретація зводиться до встановлення значень вихідних термінів даної системи 
на абстрактних об’єктах теорії моделі. Семантична інтерпретація має декілька компонентів: теорія, яка 
досліджується; її синтаксичне, тобто знакове уявлення; інтерпретація синтаксичної системи, яка ви-
ступає водночас побічною інтерпретацією теорії, що досліджується.  

Емпірична інтерпретація, на противагу семантичній інтерпретації, здійснює переклад знання з 
теоретичного рівня на рівень емпіричної мови, зокрема на мову експериментів. За С. Кримським, ем-
пірична інтерпретація є частковою інтерпретацією, а тому вона обов’язково повинна доповнюватися 
семантичною інтерпретацією. Н. Жукова, аналізуючи естетичний аспект інтерпретації, посилаючись на 
С. Кримського, підкреслює, що стосовно істини інтерпретація виступає як засіб, метод пошуку логічних 
можливостей її встановлення, але не є синонімом фактичної істинності системи, що інтерпретується. 
Отже, інтерпретація це особлива комплексна форма аналізу наукового знання, яка дорівнюється до 
наукового пояснення і наукового опису.  

Ю. Кочнєв розглядає інтерпретацію творів як певну єдність суб'єктивного та об'єктивного, де в 
кожному окремому випадку об'єктом виступає текст даного твору, а суб'єктом конкретна особистість. 
Є. Гуренко, аналізуючи проблему інтерпретації, зосереджує увагу на питанні функціонування худож-
ньої інтерпретації, стверджуючи, що художню інтерпретацію слід розглядати як виконавську діяльність 
і як її специфічний результат. За твердженням Н. Корихалової, з ХІХ ст. поняття "інтерпретація" часто 
використовувалось як синонім слова "виконавство", однак водночас у слово "інтерпретація" укладався 
яскраво виражений відтінок індивідуалізованого прочитання, своєрідності артистичного трактування, а 
смислове значення поняття "виконання" обмежувалося строго об’єктивною, механічно точною пере-
дачею авторського задуму. Майже всі теоретики наголошують на тому, що інтерпретація включає в 
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себе не тільки суб’єктивний зміст, а й об’єктивний. Є. Гуренко, Л. Левчук, В. Москаленко Н. Жукова та 
ін. відмічають, що художня діяльність інтерпретатора-виконавця вторинна, відносно самостійна, зале-
жна від первинної творчості. Проте, місце інтерпретатора у виконавському мистецтві велике: виконав-
ство сукупність дій (духовних і фізичних) інтерпретатора, які спрямовані на переклад (об’єктивацію) 
авторського задуму.  

Отже, аналіз наукової літератури щодо проблеми інтерпретації дає право стверджувати, що 
"поняття інтерпретації формувалося у довгому й складному процесі становлення логічних методів, які 
розвивалися у напрямку послідовного збільшення ступеня їх складності: від простого опису через по-
яснення й тлумачення до чіткої логічної операції" [4, 21]. Однак застосування "чіткої логічної операції" 
стосовно творів мистецтва, що були створені в період постмодернізму та постпостмодернізму (або 
посткультури), неможливо з об’єктивних причин, адже це культура "різоми" (кореневища). Поняття "рі-
зома" для пояснення специфіки культури кінця ХХ ст. вводять у науковий обіг Ж. Дельоз та Ф. Гватта-
рі. Теоретики виокремлюють два типи культур, що співіснують в культурі кінця ХХ ст.: "деревну" куль-
туру і культуру "кореневища" (різоми). Перша тяжіє до класичних зразків і надихається теорією 
мімесису, втіленням другої є постмодерністське мистецтво, для якого характерні нелінійність, безстру-
ктурність, множинність, переривчастість.  

У. Еко порівнює такого роду організацію художнього тексту з енциклопедією, в якій відсутня лі-
неарність розповіді й яку читач читає з будь-якого необхідного йому місця. Письменник у роботі "Інно-
вація та повторення" стверджує: "постмодернізм не фіксоване хронологічно явище, а певний духовний 
стан ..." [7, 460]. Інтертекстуальність, за У. Еко, присутня у будь-якому тексті, а його відлуння буде по-
чуте в процесі роботи над твором, бо "матеріал проявить свої природні властивості й одночасно нага-
дає і про культуру, що його сформувала" [7, 432].  

Як вже зазначалось, постмодернізм, так би мовити, використовує проекти. Для розуміння сут-
ності "відкритої інтерпретації" необхідно зупинитись на характеристиці найбільш, з нашої точки зору, 
репрезентативних ("текстологічному", "номадологічному" та "шизоаналітичному"). Безумовно, межі 
статті не дозволяють розкрити, навіть репрезентативні проекти, всебічно і глибо, однак окреслити їх 
смисл необхідно.  

"Текстологічний проект" передбачає (або включає в себе) деконструкцію, інтертекстуальність, "па-
стиш". У цьому проекті текст реконструюється до конструкції таким чином, що його відновлення в первин-
ному вигляді стає неможливим, а головне – не потрібним, адже реципієнтові дається можливість "конс-
труювати" та реконструювати текст за власним розумінням. За висловом Ж. Дерріди, це боротьба тексту зі 
смислом. Як слушно зауважила Н. Маньковська, "результатом деконструкції є не кінець, але закриття, 
стиск метафізики, перетворення зовнішнього у внутрішньотекстове, тобто філософії в пост-філософію. … 
В процесі деконструкції ніби повторюється шлях будівництва та руйнування Вавилонської вежі, чий ре-
зультат нове розставання з універсальною художньою мовою, змішання мов, жанрів, стилів літератури, 
архітектури, живопису, театру, кінематографа, руйнування меж між ними" [6, 18-19]. 

У "номадологічному проекті" постмодернізм відмовляється від розгляду історії як лінійного за-
кономірного процесу і наголошує на випадковому, вірогідному, суб’єктивному характері інтерпретацій 
історичний подій. Тому для постмодернізму природним виявляється відмова від принципу універсаль-
ності історичного розвитку, від ідеї прогресу. 

"Шизоаналітичний проект" ґрунтується на традиції психоаналізу. Сенс цього "проекту" полягає в 
тому, що позасвідоме функціонує за аналогією з виробництвом, у якого є інвестиції, "машини бажання, 
власне виробництво, відтворення та все, що з цим пов'язане. На думку Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі, зрозумі-
ти справжню природу позасвідомого можна, тільки відкинувши Едипів комплекс, обмежений рамками сі-
мейних відносин, який не здатний пояснити складні соціальні структури і процеси, а також очистивши по-
няття позасвідомого від будь-яких символічних форм. Як відмітила російський дослідник постмодернізму 
Н. Маньковська, "література зовсім як шизофренія: процес, а не мета, виробництво, а не вираження" [6, 
14]. Тому мистецтво це лише охоча художня машина, яка виробляє фантазми. Втіленням шизолітератури 
виступає творчість А. Арто, що реалізує, на думку Ж. Дельоза, ідеальну модель письменника-шизофреніка 
[3, 109]. Особливу увагу Ж. Дельоз приділяє аналізу природи театрального мистецтва, вважаючи його 
найбільш постмодерністським. Людина театру, на думку Ж. Делеза, це не драматург, не актор і не режи-
сер, а хірург, оператор, котрий робить ампутації, операції, реалізуючи свої шизоїдні інтенції. Плідним ви-
дом мистецтва, з точки зору шизоаналізу, Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі вважають кіно. Так само трактується жи-
вопис, вищий прояв якого декодування бажань. Мистецтво в цілому розглядається Ж. Дельозом і Ф. 
Гваттарі як єдиний континуум, який приймає різні форми театральні, музичні, живописні, об'єднані єдиним 
принципом: все підпорядковується швидкості шизопотоку, є її варіаціями [6]. 

Отже, постмодернізм багатовимірне теоретичне відображення духовного повороту в самосві-
домості сучасної цивілізації, особливо в сфері мистецтва і філософії. Постмодерністське мистецтво 
створює і досліджує таку картину світу, яка не "прив'язана" до жорстких моделей, а це значить, що твір 
мистецтва сприяє усвідомленню особливої свободи в реципієнті, спонукає його до формування влас-
ної моделі світу, іншими словами, художній твір (в широкому сенсі цього слова) стає "відкритим". У 
нелінійному способі організації цілісності відбиваються реальні процеси мислення під час створення 
нових ідей. Цей процес не підпорядкований будь-якій структурній, ієрархічній схемі, в цьому сенсі його 
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можна назвати грою. Думка, що фіксується в нелінійному тексті, рухається в створеному культурою 
смисловому просторі, розширюваному і збагаченому цією думкою. 

"Відкриті" твори ніби запрошують реципієнта створювати твір разом з його автором. Вони відкриті 
для постійного породження нових внутрішніх взаємозв'язків, які реципієнт повинен відкривати й вибирати сам 
в процесі свого сприйняття всієї сукупності стимулів, що надходять. Поетика "відкритого" твору створює но-
вий тип відносин між художником і публікою, новий механізм естетичного сприйняття, інше положення худо-
жнього твору в суспільстві, ставить нові практичні проблеми, створюючи комунікативні ситуації, встановлюю-
чи нове відношення між спогляданням і використанням твору мистецтва. В постмодернізмі текст-особистість 
це одночасно і автор, і читач, і інтерпретатор. Текст виступає простором людської свободи. 

Відтак, оскільки "сучасний текст" містить велику кількість потенційних значень, за умов, що жо-
дне з них не може бути домінуючим, виникає необхідність у новій "відкритій інтерпретації", що дозво-
ляє "розширити" межі можливостей, актуалізація яких залежить цілком і повністю від інтерпретатора. 
Отже, "відкритому" твору потрібна "відкрита інтерпретація", яка передбачає більшу свободу в побудові 
різних моделей, щодо яких потім потрібно вирішувати, яка з них ближче до істини і краще відповідає 
сукупності експериментів, що, у свою чергу, підштовхує інтерпретатора до "усвідомлено вільних дій".  
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ПОЛІСТИЛІСТИКА В ТВОРЧОСТІ ВИДАТНОЇ ХУДОЖНИЦІ  
ТА СКУЛЬПТОРА ЛУЇЗИ БУРЖУА: ДО ІСТОРІЇ БІЄНАЛЕ 

 
Стаття присвячена дослідженню творчості Луїзи Буржуа, яку називають енциклопедією сучасного мисте-

цтва. У її роботах прослідковується вплив провідних художніх напрямів ХХ століття – кубізму, футуризму, сюрре-
алізму, конструктивізму, абстракціонізму та концептуалізму. Численні виставки Л. Буржуа стали справжніми куль-
турними подіями для визнаних світових столиць сучасного мистецтва. Роботи Л. Буржуа представлені в 
найвідоміших зібраннях мистецтва XX століття: Музеї Сучасного мистецтва (МoМА), Музеї Соломона Р. Гугген-
хайма в Нью-Йорку, Галереї Тейт у Лондоні, Центрі Помпіду в Парижі. 

Ключові слова: Луїза Буржуа, бієнале, сучасне мистецтво, кубізм, футуризм, сюрреалізм, конструктивізм, 
абстракціонізм, концептуалізм. 
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Ивановская Нина Вячеславовна, аспирантка, Национальная академия руководящих кадров культуры 
и исскуств 

Полистилистика в творчестве выдающейся художницы и скульптора Луизы Буржуа: к истории 
биеннале 

Статья посвящена исследованию творчества Луизы Буржуа, которую называют энциклопедией совре-
менного искусства. В ее работах прослеживается влияние ведущих художественных направлений ХХ века – ку-
бизма, футуризма, сюрреализма, конструктивизма, абстракционизма и концептуализма. Многочисленные выста-
вки Л. Буржуа стали настоящими культурными событиями для признанных мировых столиц современного 
искусства. Работы Л. Буржуа представлены в самых известных собраниях искусства XX века: Музее Современ-
ного искусства (МoМА), Музее Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке, Галерее Тейт в Лондоне, Центре Помпиду 
в Париже.  

Ключевые слова: Луиза Буржуа, биеннале, современное искусство, кубизм, футуризм, сюрреализм, конс-
труктивизм, абстракционизм, концептуализм. 

 
Ivanovska Nina, Postgraduate, National academy of managerial staff of culture and arts 
Polystylistics in the work of an outstanding artist and sculptor Louise Bourgeois : the history of the 

Biennale  
The article investigates the creation of Louise Bourgeois, which is called the encyclopedia of modern art. Her 

works influenced the leading artistic movements of the twentieth century such as cubism, futurism, surrealism, 
constructivism, abstractionism and conceptualism.  

The artist Louise Bourgeois was born in France but the most part of her life she spent in the United States of 
America. The aim of the research is to study and to make the analysis of contemporary art and the participantion of the 
artist in world’s most famous exhibitions and biennales.  

This topic is actual not only for analysis of world tendencies in contemporary art but it also demonstrates the 
sphere of contemporary Ukrainian art. 

The information is about Louise Bourgeous as one of the world`s leading contemporary artists and her work. 
Born in Paris in 1911, she settled in New York in 1938 and began to exibit her work just afterwards. Bourgeois is a 
sculptor who worked with many materials from marble and bronze to latex, fabric and mirrors. She was worldwide 
exhibited, producing a beguiling body of work featuring among other things. Spiders, cages were her objects of the 
sculpture. Her early childhood is a recurring theme that fuels her work. In 1982, Bourgeous was the first woman artist to 
be given retrospective at The Museum of Modern Art in New York. In 1993, she represented the United States at the 
Venice Biennale.  

In the late 1940s Bourgeois produced wooden sculptures, and in the 1950s she began to create works crafted 
with non-traditional metirials such as latex and plaster. Her work became more explicit in the 1960s and 1970s, and she 
was paid great attention. The public attitude to her changed due to feminism and postmodernism. She got the 
international success with "the documenta 9" in Kassel in 1992, and at the Venice Biennale a year later. In 1999, 
Bourgeois was the first artist commissioned to fill the Turbine Hall at the Tate Modern in London, which held a large 
retrospective in honor of her 95th birthday. Her works were also exhibited at the Georges Pompidou centre in Paris, in 
the Solomon R. Guggenheim Museum in New York, and in the Museum of Contemporary Art in Los Angeles. In 1999, 
she was honored the Praemium Imperiale by the Japanese Art Association.  

Her works were very new for modern art world. She changed the traditional sculpture and showed her personal 
art objects. As a result she was regarded as one of the most successful female artists. 

Key words: Louise Bourgeois, Biennial, contemporary art, cubism, futurism, surrealism, constructivism, abstract 
art, conceptualism. 

 
Слово бієнале має латинське походження і позначає подію, що відбувається двічі на рік: "bi" – 

два, "annus" – рік. Сьогодні це поняття асоціюється в першу чергу з міжнародними виставками сучас-
ного мистецтва, однак охоплює також широкий спектр фестивалів, кіно, театру, музики, танцю, архіте-
ктури тощо, котрі проходять щодва роки. Венеціанська бієнале – один з найвідоміших форумів світо-
вого мистецтва, міжнародна художня виставка, яка проводиться з 1895 року. Українські художники 
беруть участь у бієнале з 1924 року [5]. 

Актуальність проведення бієнале у світі та його вплив на розвиток сучасного мистецтва дослі-
джують такі мистецтвознавці, як: Керол Армстронг, Маріка Херсковік, Кеті Діпвел, Олександра Туркіна 
та інші. Зокрема, було видано низку статей, каталогів та книжок про найуспішніших учасників бієнале. 
Аналізуючи останні наукові праці та публікації, в яких досліджується творчий шлях художниці, постає 
ключове питання сьогодення "Чи може окрема людина суттєво вплинути на розвиток сучасного мис-
тецтва?". 

Основним аспектом дослідження статті є вплив творчості художниці Луїзи Буржуа на розвиток 
сучасного мистецтва та історію бієнале у світі. Метою дослідження є виявлення полістилістики твор-
чості видатного скульптора та художника сучасності Луїзи Буржуа, визначення впливу її творчості на 
мистецтво та презентацію бієнале, що в подальшому змінило ставлення спільноти до того, як має ви-
глядати сучасний арт-об’єкт. 

Художниця Луїза Буржуа взяла участь у безлічі виставок, фестивалів та бієнале. У 2012 році в 
Україні відбулася Перша Київська Бієнале сучасного мистецтва "ARSENALE-2012", а роботи Луїзи Бу-
ржуа були представлені на виставці, презентуючи Сполучені Штати Америки. На виставці експонува-
лися три скульптури художниці під назвою "Клітки". Ці арт-об'єкти являли собою невеликі кімнати, 
своєрідні осередки, колектори спогадів, всередині яких можна укладати знайдені та особисті речі, які 
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були для художниці сильним емоційним зарядом. Буржуа стверджувала, що інсталяції "Клітки" (Cells) 
уособлюють різні види болю: фізичну, емоційну і розумову. Також кожна Клітка має справу зі страхом, 
а страх – це біль.  

Луїза Буржуа народилася 25 грудня 1911 року у французькій провінції Обюссон у досить замо-
жній родині реставраторів та торговців гобеленами. У дитинстві займалася домальовуванням фраг-
ментів, яких бракувало в гобеленах, що потребували реставрації. Утім, вона ніколи не мала справи з 
тканиною та голкою, та й мати її не хотіла, щоби донька займалася шиттям чи ткацтвом. У інтерв’ю 
для журналу Sculpture 2005 року Буржуа стверджує, що дитячий досвід роботи з гобеленами мав зна-
чення, радше, для її розуміння мистецтва як реставрації пошкоджених частин життя, перетворення 
фрагметованого на цілісне. Крім того, для неї ці старовинні тканні картини були першими контактами з 
історією мистецтв. 

Луїза Буржуа – один з найвідоміших сучасних скульпторів. Перебуваючи під сильним впливом 
сюрреалізму, абстрактного експресіонізму і мінімалізму, вона в своїх роботах зосереджувалася на до-
слідженні психіки людини. 

На початку творчої кар'єри Буржуа займалася графікою і живописом. В Америці вона мала тіс-
ні контакти з гуртком французьких експатів-сюрреалістів (також з великою кількістю інших представни-
ків мистецького та інтелектуального середовища, включаючи Жака Лакана). Вплив перших на пода-
льшу творчість художниці абсолютно неоднозначний, оскільки, попри деякі схожі мотиви й форми, – 
скажімо, зображення розрізаного тіла чи графіки "Femme Maison" ("жінко-будинків") (1945-1947) і 
"Fallen Women" (1946-1947) – Буржуа завжди не те що відхрещувалася від будь-яких паралелей із 
сюрреалізмом, а й досить зневажливо та критично ставилася до представників течії, особливо до Са-
львадора Далі. 

Її роботи – роздуми художниці про роль жінки в сім'ї. Сама скульптор стверджує, що це пародія 
на сюрреалізм, який намагався представляти жінку як конструкцію. Автори офіційної рецензії до філь-
му "Louise Bourgeois. The Spider, the Mistress and the Tangerine" побачили тут привид Зигмунда Фрей-
да й пояснили ворожість Буржуа до сюрреалістів тим, що вони були для неї "батьківськими фігурами". 
Але ці висновки, вочевидь, безпідставні: таке ставлення було типовим для тогочасної нью-йоркської 
школи, яка за певної близької до сюрреалізму в межах окремих образів відкидала надміру завершений 
вигляд багатьох робіт цієї течії на користь засобів, характерних для абстрактного експресіонізму. Слід 
взяти до уваги й твердження художниці про повну байдужість до сновидінь як джерела образів. Крім 
того, Буржуа була схильна розглядати свою творчість осібно від мистецьких течій: в інтерв’ю Sculpture 
вона в цьому контексті назвала себе "самотнім бігуном на довгу дистанцію" – і якби це було інакше, 
навряд чи її роботи зберігали б тактильну сучасність у середовищі "актуального мистецтва" останніх 
років [1]. 

У 40-х роках Буржуа сконцентрувала свою увагу на скульптурі, в якій вона нині визнана одним 
з провідних майстрів XX століття. Її перші пластичні досліди несуть у собі формальний вплив архаїч-
ної давньогрецької, африканської, давньоамериканської скульптури. У цих роботах чітко простежуєть-
ся вплив найбільших скульпторів минулого століття Костянтина Бранкузі, Генрі Мура, Альберто Джа-
кометті, які також спиралися на архаїчну пластику. На початку скульптури Буржуа складалися з груп 
абстрактних і органічних форм, які часто були вирізані з дерева. Одна з найвідоміших її робіт "Сліпий, 
провідний сліпого" (1947). Це робота напряму споріднюється з шедевром Пітера Брейгеля-старшого 
"Притча про сліпих". Конструкція з двадцяти довгих рожевих дерев'яних підпор, що звужуються дони-
зу, а вгорі з'єднуються чимось на зразок нетривкого містка-стягування. Відчуття нестійкості і ненадій-
ності захльостує, простота бентежить. А Луїза заявляє, що скульптура – просто ремінісценція дитячо-
го бажання сховатися під столом під час обідніх сімейних скандалів. 

Вищезгадані "Femme Maison" з’явилися так само в 1940-х. Мотив дому має безліч очевидних 
конотацій, пов’язаних із дитячим досвідом та з ностальгією. Буржуа неодноразово вербалізувала цю 
тему сама, мимохіть убезпечивши себе в такий спосіб від притягнутого за вуха психоаналізу з боку 
дослідників мистецтва. Пізніші її роботи часто були побудовані на відтворенні ключових "місць 
пам’яті": власної дитячої кімнати та батьківської спочивальні – зокрема "Red Room (Child)" і "Red Room 
(Parents)", інсталяції 1994 року [3].  

Ще один мотив, що з’явився в сорокових, – трактування людського тіла в серії скульптур "Пер-
сонажі", які являють собою продовгуваті металеві фігури на постаментах – деякі з них парні, деякі з 
видозміненими грудними клітинами, – покликані репрезентувати індивідів із реальності Луїзи Буржуа. 
Деформоване, фрагментоване, багатофункціональне тіло є чи не основним елементом її творчості. 
На виставці в Німеччині "Документа" (1992) та Венеційському бієнале (1993) художниця представляла 
в одній із "Кліток" показову в цьому плані роботу "Істеричний вигин" ("Arch of Hysteria") – спазматично 
випнуту фігуру без голови та рук, цього разу чоловічу. В інтерв’ю, що його Буржуа давала стосовно 
вищезгаданих мистецьких заходів (Pat Steir Talks with Louise Bourgeois. Mortal Elements. Artforum 
International. Summer 2003), вона підкреслює свою індиферентність до статі істеричної скульптури й 
робить акцент на жесті відсікання. Цей акт також часто фігурував у її роботах – згадаймо хоча б не-
ймовірно ніжну складану ляльку-ножик "Femme Couteau" (2002). 
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Творчість Луїзи Буржуа періоду п’ятдесятих була не надто активна. Зокрема, це пов’язано з 
депресією через смерть батька в 1951 р. та перехід до вчительської діяльності й роботи над книжко-
вою крамницею. Втім, вона регулярно брала участь у різноманітних групових виставках у галереях 
Нью-Йорка та багатьох інших американських міст, хоча персональних виставок пройшло лише дві. 

У 1960-х рр. Луїза почала працювати з гіпсом, латексом, смолою та (після відвідання Італії) з 
бронзою і мармуром. Із-під її рук виходять псевдоорганічні об’єкти, а також творіння, основою яких були 
жіночі й чоловічі органи – довгостроковий і дуже впізнаваний лейтмотив її творчості. Цей зсув у мистець-
кому підході критики хором відносять до постмінімалізму, тобто символістської опозиції художньої мови 
мінімалізму. Він яскраво виражений у знаковій скульптурі "Собака"/"Nature Study" (1984–1994). 

У 1974 році Буржуа створює свою першу інсталяцію, що відкрила новий етап в її творчій біо-
графії. У роботі "Руйнування батька" в складній пластичної формі вона реалізує тяжкі спогади та ін-
стинкти, які живуть у підсвідомості та були викликані конфліктними відносинами з батьком ще з дитин-
ства. Інсталяція являє собою схожу на печеру структуру, в якій схожі на каміння фігури оточують 
жертовну плиту, на якій розкидані частини тіла. Це дуже тривожна робота, яка нагадує творчість одно-
го з улюблених художників Буржуа, іспанця Франсиско Гойї [2]. 

У 1974 р., якраз коли Луїза Буржуа працювала над створенням інсталяції "Знищення Батька", 
помер її чоловік. Місце опікуна та асистента зайняв Джеррі Горовой, що залишався з художницею до 
кінця днів. Він і допоміг здійснити першу ретроспективу її робіт у МoМА (Музей сучасного мистецтва, 
Нью-Йорк), з якою до Буржуа прийшли розуміння і слава, що так само лишилися з нею до кінця днів. 

На 1990-і роки припав новий період у творчості Буржуа – період "клітки". Однією із цілей худо-
жниці було створення самодостатнього енвайронменту, незалежного від музейного середовища, в 
який можна увійти. Ці конструкції являють собою своєрідну ізоляцію минулого досвіду. У Cell (Choisy) 
(1990-1993) клітка містить мармурову скульптуру будинку, що розміщений під великою гільйотиною, 
нагадуючи сцену з нічного кошмару. Приміщення, захисне сховище в роботах Луїз Буржуа, є відчуже-
ним або відгородженим, втраченим, однак це дає змогу досліджувати його ззовні, відтворювати, а от-
же, перетворювати на мистецький об’єкт. Те, що втрачає свою початкову функцію та місце, отримує 
право стати елементом поля естетики. 

З іншого боку, акт замикання в будинку носить загрозу ув’язнення, як і ув’язнення у власному 
тілі, що повертає нас до формального змісту зрощених "жінко-будинків". В іронічний спосіб Луїза Бур-
жуа демонструє таку лінію в "Femme Maison" 1982 року – цього разу це лялька Барбі, голову й тіло 
якої заклеєно в глиняний макет дому, а ноги, руки та синтетичне волосся безпорадно стирчать із нього. 

Також в дев’яностих у одній з інсталяцій серії "Клітки" виплив назовні і педагогічний досвід. У 
цій роботі на стільцях були розміщені великі скляні сфери – на знак непроникності та водночас крих-
кості співрозмовника. Робота ця була також символом родини Буржуа. Це яскравий приклад того, як 
художниця надавала значення матеріалам, застосовуючи їх асоціативно до різновидів емоцій та пси-
хологічних явищ, вважаючи, що "будь-який матеріал менш крихкий, ніж людські стосунки". Для іншої 
інсталяції "Кліток", що включала макет будинку, Буржуа відшукувала й замовляла рідкісний рожевий 
мармур без зелених прожилок – доволі тривіальна базова символіка кольорів для неї також багато 
означала. У дев’яностих та двотисячних Буржуа почала активно використовувати текстиль, включаю-
чи використання власного одягу, збереженого з різних періодів життя. Одяг мав для неї вагу як річ, 
здатна і приховувати, й експонувати, а також як один із носіїв пам’яті, збереження та сортування якої 
багато означало для художниці в останні десятиліття. Пізніші роботи включають серію голів і фігур з 
тканини, що зображують різні стадії болю і відчаю [3]. 

Скульптор Луїза Буржуа створила серію робіт для музею мистецтв у Вільямстауні (штат Мас-
сачусетс, США). Античні часи вже минули і стоокого грецького Аргуса, який уособлює зоряну далечінь, 
замінив земний Аргус, якого втілила у своїх блискучих роботах Луїза Буржуа. 

Скульптури Луїзи Буржуа не тільки незвичайні, вони можуть бути оригінальним архітектурним 
ансамблем та гармонійно вливатися в навколишнє середовище, як, наприклад, у Сієтлі (США), де 
знаходиться старовинна будівля, що поросла плющем недалеко від скульптур художниці – це робить 
загальну картину злитою воєдино. У нічний час очі-скульптури світяться. Проект "Eyes" наочно ілюст-
рує метафоричний вислів "очі землі". Раніше, в старовину, так називали бездонні сині озера. Сучасний 
житель сприймає картину інакше. Сяючі очі – немов віддзеркалення зоряного простору. Скульптури 
зроблені з бронзи і граніту і розташовані по всьому американському континенту.  

Символом пізньої творчості Луїзи Буржуа стала інсталяція "Павук" – зразок досконалої, ство-
реної природою раціональної і виразної конструкції. Мотив павука з’являється у двох роботах 1947 
року – монументальні та хисткі металеві зображення цих комах 90-х років Буржуа назвала "одою ма-
тері". Для художниці, за її словами, вони були носіями охорони, тендітності й вразливості водночас. Ці 
акти творення є досконалим свідченням того, що Луїза Буржуа – це адепт приватного тотемізму та 
побутової магії. Вона навряд чи хоч раз виходила за рамки створення профілактично-терапевтичних 
об’єктів до створення Мистецтва з такої ж великої "М", як і метанаратив. Іншими словами, Буржуа 
завжди була таким собі тихим нарцисом-анархістом, що використовує первіснообщинні мистецькі ме-
тоди для задоволення власних психологічних потреб. Саме тому, мабуть, постать Луїзи Буржуа так 
вабила панків 1970-х років, які з нею активно дружили.  

Культурологія  Івановська Н. В. 
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Павук в особистому символічному словнику скульптора не несе в собі негативну конотацію і 
асоціюється у неї з матір'ю, "врівноваженою, розумною, терплячою, розсудливою, витонченою, прони-
кливою, незамінною, акуратною і корисною, як павук" [1, 323], з її працьовитістю і досвідченою майс-
терністю ткача – реставратора шпалер. Так і швейні голки не є агресивними символами, а використо-
вуються для позначення відновлення втрат. Будинки зображені не як притулок, а як камери або 
клітини, де є небезпека втратити себе. Одна з найбільших скульптур на цю тему так і називається – 
"Мама". Монументальна пластична форма, відлита з бронзи, її геометрична простота і лаконічність 
демонструють дивне відчуття гармонійної врівноваженості, властиве мистецтву Буржуа. 

Останній проект, над яким працювала Луїза (окремо від численної графіки), – "Тканинні малю-
нки". Якраз під час підготовки виставки у Венеції, в "Magazzino del Sale", 31 травня, надійшла звістка 
про смерть художниці. "Тканинні малюнки" – це прості перехресні сплетіння кольорових текстильних 
стрічок, що зображують на пастельному тлі рожево-червоні об’єкти: вагітну жінку, фортецю, долоню 
Луїзи (на кшталт того, як діти прикладають до паперу та обводять олівцем власні руки). Робота з го-
беленоподібною технікою, яка нібито здавалася примітивною, була для Буржуа багатозначним кроком. 

"Я роблю, я знищую, я переробляю" – так називалася перша велика виставка Луїзи Буржуа в 
лондонській галереї Tate Modern, що пройшла в 2000 році. Саме цією експозицією Державний націо-
нальний музей заявив про своє існування, а Буржуа стала першим художником, представленим в но-
вому бастіоні contemporary art. Виставка мала величезний успіх, і вибір майстра не випадковий, адже 
творчість Луїзи Буржуа, по суті, є антологією сучасного мистецтва. 

Луїза Буржуа померла 31 травня 2010 року в Нью-Йорку на 98 році життя через два дні після 
серцевого нападу. Вона продовжувала працювати до кінця свого життя, можливо, тому прожила таке 
довге життя: відомо, що активна розумова діяльність допомагає людям значно довше існувати в по-
вній свідомості, не втрачаючи здатності мислити [4]. 

Гігантські павуки, створені скульптором, виставлялися по всьому світу, подарувавши їй прізви-
сько "Спайдервумен" (Spiderwoman). Деякі з цих павуків досягають висоти в три поверхи. Вперше во-
ни були виставлені в галереї сучасного мистецтва Tate Modern в Лондоні (Велика Британія). Абстрак-
тні зображення Луїзи Буржуа, присвячені таким темам, як народження і смерть, зробили її однією з 
найвпливовіших скульпторів сучасності. Тим не менш, незважаючи на високу оцінку критиків, популяр-
ність прийшла до неї лише наприкінці життя.  

Дослідивши творчість та життя художниці Луїзи Буржуа, можна зробити висновок, що Луїза Буржуа 
відкрила абсолютно новий та унікальний стиль, якому притаманна змішана художня техніка кубізму, футу-
ризму, сюрреалізму, конструктивізму, абстракціонізму та концептуалізму. Водночас скульптура, живопис, 
графіка художниці відрізняються підкреслено особистісним виразом її творчої індивідуальності. 

Протягом життя Луїза Буржуа взяла участь у багатьох виставках та бієнале, демонструючи но-
ві, несхожі на інші, унікальні художні роботи. Скульптор кожного разу змінювала і сам формат цих біє-
нале, впроваджуючи нові світові стандарти та погляди на те, яким має бути сучасне мистецтво. Чис-
ленні мистецькі проекти Луїзи Буржуа стали справжніми культурними подіями для визнаних світових 
столиць сучасного мистецтва – Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Токіо, Берліна, Венеції, Мадрида. За-
вдяки роботам таких видатних художників, як Луїза Буржуа бієнале отримало імпульс для подальшого 
розвитку та реформування сучасного мистецтва.  

 
Література 

 
1. Армстронг К. Жінки-художники тисячоліття / К. Армстронг. – October Books, 2006. – 408 с. 
2. Діпвел К. Жіночність Луїзи Буржуа через мистецтво / К. Діпвел. – London: KT Press, 1997. – 28 c. 
3. Краус Р. Луїз Буржуа: Портрет художника в образі fillette / Крауc Р. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 38 c. 
4. Туркіна О. Луїз Буржуа / О. Туркіна // Скарбничка Пандори. – СПб.: Борей-Арт, 2001. – 90 с. 
5. Херсковік М. Американський абстрактний експресіонізм 1950-х років / М. Херсковік. – Ілюстрований 

огляд, 2003. – 393 c. 
 

References 
1. Armstronh K. Zhinky-khudozhnyky tysiacholittia / K. Armstronh. – October Books, 2006. – 408 s. 
2. Dipvel K. Zhinochnist Luizy Burzhua cherez mystetstvo / K. Dipvel. – London: KT Press, 1997. – 28 c. 
3. Kraus R. Luiz Burzhua: Portret khudozhnyka v obrazi fillette / Krauc R. – M.: Prohress-Tradytsyia, 2004. – 38 c. 
4. Turkina O. Luiz Burzhua / O. Turkina // Skarbnychka Pandory. – SPb.: Borei-Art, 2001. – 90 s. 
5. Kherskovik M. Amerykanskyi abstraktnyi ekspresionizm 1950-kh rokiv / M. Kherskovik. – Iliustrovanyi ohliad, 

2003. – 393 c. 
 
 
 
 
 
 
 



Культурологія  Колесник О. С. 

 54 

УДК 303.01 
 

Конова Яна Вячеславівна© 
аспірантка кафедри практичної психології, 

соціології та соціальної роботи, 
Приватний класичний університет 

e-mail: ya.kononova@gmail.com 
 

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУ "РІЧ"  
У ДИСКУРСІ ТЕОРЕТИКІВ АКТОРНО-МЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ 

 
У фокусі дослідження статті – зміщення інтерпретаційних рамок у сучасній соціологічної думці, зокрема 

поворот до матеріальності. Розглядаються питання, пов'язані з особливостями функціонування концепту "річ" у 
дискурсі теоретиків акторно-мережевої теоретичної орієнтації. Розкривається зміст деяких базових концептів 
провідного французького методолога, філософа і соціолога науки Бруно Латура у межах зусиль зі створення но-
вої оптики соціологічної дисципліни та ревізії класичних проблем. 

Ключові слова: актор-мережа, конструктивізм, матеріальність, річ, політичне, наука, суспільство, природа. 
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В фокусе исследования статьи – смещение интерпретационных рамок в современной социологической 
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тура в рамках усилий по созданию новой оптики социологической дисциплины и ревизии классических проблем. 

Ключевые слова: актор-сеть, конструктивизм, материальность, вещь, политическое, наука, общество, 
природа. 

 
Kononova Yana, Postgraduate, the psychology, sociology and social work chair, Private classical university 
The functioning of the concept "thing" in discourse of the actor-network approach theorists 
The interpretive framework translocation, being happening in contemporary sociological thought and the turning 

to materiality are in the focus of this study. The problems associated with the peculiarities of the concept "thing" 
functioning in discourse of the Actor-Network approach theorists are considered. Within the confines of efforts to create a 
new optics of the sociological discipline and the classical problems revision the content of the French leading 
methodologist, philosopher and sociologist of science Bruno Latour basic concepts is revealed.  

The modern science is beginning to deal with the complex socio-natural systems, when sociological or natural-
scientific methods particularly for object research and interpretation are inadequate: the centaurs objects are the feature 
of scientific knowledge at the end of the XX and the beginning of the XXI century. One of the solutions of this situation is 
the Actor-Network Theory (ANT) implementations, which are submitted in Bruno Latour works. Bruno Latour is the 
philosopher and sociologist of science, anthropologist, professor and vice president of Institute for Science Political 
Sciences of Paris. The methodological orientation of Latour’s research program is to make things public, that means to 
see scientists and engineers activities in a new light. In scientific laboratories as Latour shows, classic disjunction of 
nature and politics composing the modernist constitution of our ideas is no longer in force. This constitution, embodied in 
theoretical knowledge, where the rigid separation of the natural from the social with their further specular 
contradistinction and coalescence in recognizable scenes of interaction between nature and culture is being enforced. 
According to Latour it leads to contradictions between reality and construction in modernist philosophies.  

Latour uses four theoretical possibilities for problematizing the emergence of social phenomena, the new agents 
and innovations. In each of these perspectives the various aspects of constructing things are investigated and positivist 
and postpositivis approaches are reconsidered. They can be enumerated as follows: 1). the concept of second 
empiricism, offering a new understanding of the collective experience and current practices; 2). concept of 
interobjectivity, offering specific development of things materiality reflection; 3). constructivist metaphor of trial of 
strength, investigating the transformation of things from weak hypotheses to the right-full agents of collective reality; 4). 
the sociology of associations project, exploring the principal modes of different groups and communities composing and 
association.  

The first empiricism, appropriated to positivist paradigm of scientific researches scheme and Kantian 
transcendentalism are opposed to the second empiricism in Latour’s statements – pluralistic practical metaphysics of all 
collective reality agents are approved. The things taken in such a focus, appear as the controversies sources. The term 
matter of concern should replace the term matter of fact from the positivist approach.  

The problem of interchange of properties between all participants of relations such as people and material 
objects is also developed in Latour’s works. None of the parties in this case are vested in a privileged status. The 
involvement of material objects in human affairs testifies not only about embodied designs of engineers, but also about 
the creating of new social relations and the emergence of unexpected sources of action. The task is to find a theoretical 
possibility of studying the exchange between the participants of relations, because the ideology of modernity requires a 
strict disjunction between human subjectivity and objectivity of natural things, free human intention and physical 
determinism. In accordance with the modernist principles to combine in assemblages mechanistically functioning things 
and freely making decisions people would be absurd.  
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Through reconstruction Pasteur practices and widely deployed social-hygienic movement in France, Latour also 
captures the contingency of new actors occurrence and constitution such as forces and different interests compositions, 
and at the same time, he articulates the materiality of process – the amount of spent efforts and resources to create a 
sustainable network of relationships. The constructivist metaphor of trial of forces is developed in these two directions. 

The investigation of the variation emergence in the life of communities is in the focus of Latour’s the Sociology 
of Translation. This is the fundamental difference between the ontological presuppositions of Sociology of Translation 
and the whole fan of present-day Theories of Practice, elaborated on the daily routine phenomenology and centred on 
routinized activity of human relations subjects. The elements of Latour’s constructivist ontology are various 
heterogeneous elements such as strengths, interests, influences, participations and various modes of existence, in which 
different heterogeneous relations linkages are assembled.  

The works of the Actor-Network approach theorists are deployed on the background of inevitable syncretic 
approaches and the general theoretical interest in the development of social sciences and humanities proper 
methodology. The high demand and the crucial role of these sciences are combined with their poor cognitive status, 
forcing to refer them to weak or disadvantaged disciplines, to contradistinguish them potent and prosperous the natural 
sciences. At the same time, the bulk of the philosophical methodology is related to natural sciences, being mainly a 
generalization of the physics experience development and ignores practically the specificity of social knowledge. Thus 
pragmatics of Latour’s project is to problematize proper humanities methodology possibilities and to attempt to 
reorganize the scientific knowledge paradigm. 

Key words: actor-network, constructivism, materiality, thing, politics, science, society, nature 
 
Одним з маркерів зміщення інтерпретаційних рамок, що відбувається в сучасній соціологічній 

думці, є "поворот до матеріальності", як його визначили Д. Пелс, К. Хезірінгтон, Ф. Ванденберге [30]. 
Наука починає мати справу зі складними соціо-природними комплексами, для дослідження та інтер-
претації яких недостатні ні соціологічні, ні природно-наукові методи. Об'єкти-кентаври – особливість 
наукового знання кінця XX – початку XXI століття. Як підкреслює О.П. Огурцов, межі конструктивізму 
задані самою природою, але при цьому не може йтися про просте повернення до натуралізму: "Відчу-
вається, що ми напередодні нової онтології – не онтології виготовленої та інструментально викорис-
товуваної речі, а онтології речі, зрозумілої в контексті природного конструктивізму і конструктивного 
дизайну природи <...> на противагу тій параметризації якостей речей, яка пов'язана з класичною нау-
кою і на противагу перетворенню речі в соціальну функцію, європейська культура вже виступила "на 
стороні речей", повернулась "до самих речей", до їх рідкості, унікальності, наочності, зримості" [14, 
751]. Одним з рішень ситуації, що склалася, стала акторно-мережева теорія, представником якої ви-
ступає філософ і соціолог науки, антрополог, професор і віце-президент з науки Паризького інституту 
політичних наук Бруно Латур. Оскільки об'єктам в актор-мережевої орієнтації відводиться провідна 
роль у створенні і підтримці стійких колективних зв'язків, то, відповідно, за допомогою рефлексії речо-
винності з конструктивістських позицій ведеться робота зі створення нової оптики соціологічної дисци-
пліни та ревізії старих проблем. Дослідженням творчості теоретиків акторно-мережевого походу за-
ймалися зарубіжні дослідники: Е. Доманська, О. Столярова, С. Неретина, О. Огурцов, В. Вахштайн та 
інші. Імена вітчизняних дослідників автору статті не відомі.  

Об'єктом дослідження статті є інтелектуальна творчість Бруно Латура, зокрема публікації, ви-
дані в різні роки. Предметом розгляду є питання, пов'язані з особливостями функціонування концепту 
"річ" в науковому дискурсі теоретиків акторно-мережевого підходу. 

Методологічна установка дослідницької програми Латура складається, за словами самого авто-
ра, у "виведенні речей на світло, до їх свободи", що означає побачити в новому світлі діяльність вчених і 
інженерів. Саме тут не діють, як показує Латур, класичні розмежування природи і політики, що станов-
лять "новочасову конституцію" [8, 46] наших уявлень. У термінології Латура цей термін відсилає до фун-
даментальних установок модерністського мислення. Ця конституція, втілена у теоретичному знанні, де 
проводиться жорстке розмежування природного від суспільного з їх подальшим дзеркальним протиста-
вленням і зрощенням в уже звичних картинах взаємодії природи і культури призводить до суперечнос-
тей між реальністю і конструкцією у "новочасових філософіях" [8, 180]. Політика і природа виявляються 
тісно пов'язаними в "катівнях науки", де можна спостерігати механізм фабрикації природи [17, 249]. Ла-
тур використовує чотири теоретичних можливості для проблематизації виникнення соціальних феноме-
нів, нових агентностей та інновацій. У кожному з цих ракурсів досліджуються ті чи інші аспекти констру-
ювання речей і проводиться ревізія позитивістських і постпозитивістськіх підходів. Їх можна 
перерахувати так: 1). концепція "другого емпіризму" (second empiricism) [18, 115], що пропонує нове ро-
зуміння колективного досвіду та існуючих практик; 2) концепція "інтероб'єктивності" (interobjectivity) [9, 
169], що пропонує специфічну розробку проблеми матеріальності об'єктів; 3) конструктивістська мета-
фора "випробування сил" (trial of strength) [17, 158], що досліджує перетворення речей від слабких гіпо-
тез до повноправних агентів реальності; 4) проект "соціології асоціацій" (sociology of associations) [18, 9], 
який досліджує основні модуси збирання або асоціювання різних колективів і спільнот. Нижче спробуємо 
розкрити докладніше ці ідеї. Маркерами систематизації слугуватимуть теоретичні ракурси – як вони роз-
робляються в акторно-мережевому підході у співвіднесенні з проблематизацією класичних термінів. 

Другий емпіризм. "Першому емпіризму" і кантіанському трансцеденталізму протиставляється 
"другий емпіризм" – плюралістичність "практичних метафізик" (practical metaphysics) агентів реальнос-
ті [18, 50]. Речі, взяті в такому фокусі, постають джерелами контроверз. Термін "предмет інтересу" 
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(matter of concern) повинен замінити термін "фактичний стан справи" (matter of fact) позитивістського 
підходу [18, 87]. "Якщо ми погоджуємося взяти до уваги всі розбіжності і невизначеності з приводу не-
чоловіків, ми незабаром будемо змушені визнати, що фактичний стан описує все розмаїття акторов, 
які населяють наш світ, аж ніяк не краще, ніж поняття "соціальне", "символічне" і "дискурсивне" опису-
ють, що таке людське" [18, 110]. 

Дихотомія природи і культури характерна, як показує Латур, тільки ідеології модерну. Без про-
ведення ревізії термінів гетерогенне асоціювання, що пропонується, потерпить невдачу, оскільки на 
збирані елементи знову будуть наклеєні ярлики "матеріальне" і "символічне" [18, 8]. Як джерела конт-
роверз і невизначеностей, речі в акторно-мережевої теорії збирають навколо себе колективи, інтере-
си, світи і логіки. У цьому полягає ще один спосіб їх концептуалізації: як "зібрань". Речі збирають коле-
ктиви навколо себе, але і самі по собі вони – суспільства. "Будь-яка річ є суспільство і всі речі суть 
суспільства" [24, 58], – пише Г. Тард, якого французький дослідник вважає своїм попередником. "На-
скільки я бачу, речі незаслужено звинувачуються в тому, що вони – просто речі, – розвиває думку Та-
рда Латур. – Нам корисніше було б повернутися до англосаксонської та романської етимології цього 
слова, щоб згадати, що всі речі (латинське res, а також causa) означають ансамбль судової природи, 
який зібраний навколо предмета обговорення, reus, що породжує як конфлікт, так і згоду" [10, 354]. 

Поворот до матеріальності: інтероб'єктивність. Соціологічний спосіб аналізу, в принципі, зму-
шує абстрагуватися від матеріальності, оскільки предмет соціології оформляється і виникає у "світах 
сенсу" [2, 95]. Можна вказати на деякі відомі концепції, що тяжіють до символічного заміщення: річ як 
власність у філософії права Гегеля [3]; персоніфікація соціальних відносин в критиці товарного фети-
шизму К. Маркса [12]; артефакт культури в формальній соціології Г. Зіммеля [5]; підручний засіб най-
ближчого оточення у фундаментальній онтології М. Гайдеггера [16]; симулякр, система маркування 
соціального статусу в аналізі суспільства споживання Ж. Бодрійяра [1]; об'єкт, що оформлюється в 
дискурсивних практиках в археологічному методі М. Фуко [15]; реквізит, що фреймує ситуацію, якір 
соціальної взаємодії ву фрейм-аналізі І. Гофмана [4]; як-якщо-б-об'єкт, а пізніше орієнтований об'єкт, 
що залежить від ситуації, в яку він включений, – в етнометодології Г. Гарфінкеля [26]. 

Початок матеріалістичного напряму було покладено соціальними антропологами М. Томпсо-
ном, М. Дугласом, Б. Ішервудом, а також І. Копитовим і А. Ападюраї, що сформулювали соціальну 
програму вивчення життя речей [2, 97]. Були запропоновані кілька програм введення матеріальних 
об'єктів у горизонти соціологічного розгляду: концепція соціального об'єкта Р. Харрі [27]; культурної 
біографії речей І. Копитова [28], "об'єкт-центричної соціальності" К. Кнорр-Цетіни [6]; "інтероб'єктивно-
сті" Б. Латура [11]. У фокусі уваги Латура – обмін властивостями між усіма учасниками відносин: лю-
дьми і матеріальними об'єктами. Жодна зі сторін при цьому не наділяється привілейованим статусом. 
Залучення матеріальних об'єктів у справи людей свідчить не тільки про втілені задуми, а й про виник-
нення нових соціальних відносин, непередбачуваних джерел дії [20]. Завдання – знайти теоретичну 
можливість дослідження обміну якостями між сторонами відносин, оскільки ідеологія модерну вимагає 
строго розрізняти людську суб'єктивність і об'єктивність природних речей, інтенціональну дію і детер-
мінізм. Відповідно до принципів Нового Часу з'єднати в зібраннях механістично функціонуючі речі і 
вільно приймаючих рішення людей було б абсурдно. 

Звертаючись до досліджень життя бабуїнів, Латур показує, що взаємодія лицем-до-лиця ста-
новить повноцінну соціальну інтеракцію, яка водночас мало що говорить про взаємодію між людьми. 
Користуючись термінологічним словником етнометодології, розвиваючи ідеї І. Гофмана, він викорис-
товує поняття фрейму, щоб за допомогою нього розрізнити одночасність взаємодії бабуїнів, названу 
комплексною, та взаємодію людей, що визнається як складність, розподілена в часі і просторі. "Щоб 
перейти від комплексного соціального життя до складного, нам необхідно взяти до уваги делегування, 
зміщення, передислокацію, переннсення в часі поточної взаємодії, дозволивши йому знайти тимчасо-
ву опору в чомусь ще. У чому саме?" [11, 183], – запитує Латур. Відповідь лежить у реконструкції ви-
робництва, функціонування та циркуляції матеріальних об'єктів світів природ-культур. Розрізнення 
природи і культури заявляє про себе лише як "антропологічна деталь" західного мислення вже на ета-
пі осмислення практик. Отже, взаємодія не може слугувати відправною точкою, оскільки вона завжди 
вміщена в деяку систему фреймів, що розмивається системою мереж, що йдуть через неї у всіх на-
прямах. Суспільство ж конституюється "гетерогенезисом" – асоціюванням самих різних сил, а також 
постає в акторно-мережевому підході результатом роботи щодо збирання і підсумовування. Отже, не-
можливо виходити ні з колективного, ні з індивідуального актора. 

"Театр випробувань сил". "Вивести речі на світ" в термінології Латура означає побачити по-
новому роботу вчених. Проводячи реконструкцію діяльності Пастера та розгорнутого ним соціально-
гігієнічного руху у Франції, Латур фіксує контингентність виникнення і становлення нових акторів у 
композиції сил і різних інтересів та одночасно матеріальність процесу – кількість зусиль і коштів, ви-
трачених на створення стійкої мережі відносин. Конструктивістська метафора "театру випробувань 
сил" розвивається в цих двох напрямах. Обрис, фігурація нового претендента на звання елемента 
реальності створюється в процесі випробування сил. Його відкриття просувається не відразу – це ре-
зультат прогресуючого уточнення та затвердіння спочатку лише слабкої гіпотези. Вихідне припущення 
– лише "пролог до реальності", яке ще не обов'язково актуалізується [20, 141]. У лабораторній практи-
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ці спочатку з'являється сигнал опору, який реєструється як перший слід, залишений актантом. Потім 
виникає припущення про його природу. Поступово створюється список характеристик того, що прояв-
ляється. Інша нитка міркувань стосується нередукованісті та опірності природних об'єктів. "Речі мають 
специфічну властивість неподільності на первинні та вторинні якості, – пише Латур. – Вони надто реа-
льні, щоб бути уявленнями, і занадто спірні, невизначені, збірні, мінливі, зухвалі, щоб грати роль не-
змінних, застиглих, нудних первинних якостей, якими назавжди оснащений універсум" [10, 357]. Скла-
дність роботи вченого полягає в створенні такої експериментальної ситуації, в якій дала б про себе 
знати опірність об'єкта у якості нових ознак і списків ланцюжків реакцій. В описі цього спостереження і 
складається метафора Латура про "підготовку сцени" вченими, на якій, наприклад, у випадку Пастера, 
"мікроби билися як чорти в боях за приписування каузальності" [17, 78]. Приписувати всі дії тільки 
природним силам – наївний реалізм; тільки вченому – не менше наївний конструктивізм.  

Так опис процесу перетворення слабкої гіпотези в твердження, що всі поділяють, протистав-
ляється кореспондентам теоріями істини, що пропонують різні критерії істинності для звірки та репре-
зентації наукових результатів. Концепт істини як "чесної гри" і концепт об'єктивності як здатності запе-
речувати протиставляються поняттю наукової об'єктивності. Ці ідеї, доповнюючи і розкриваючи одна 
одну, уточнюють і розвивають конструктивістську онтологію сил. 

Соціологія трансляцій. Вивести речі на світ – це пред'явити досвід колективних практик. У фокусі 
соціології трансляцій – життя спільнот і дослідження процесів виникнення змін, "квантів інновацій" (в термі-
нології Г. Тарда) [25, 96]. В цьому і полягає принципова відмінність онтологічних передумов соціології 
трансляцій від низки сучасних теорій практик, побудованих на феноменології повсякденності і зосередже-
них на рутинізованій діяльності суб'єктів людських відносин. Елементами конструктивістської онтології Ла-
тура стають різні гетерогенні елементи – сили, інтереси, впливи, участі, а також "модуси екзистенції", що 
відсилають до різних способів існування людей модерну та в яких збираються різні зчіпки гетерогенних 
відносин [22]. Елементи гетерогенних мереж можна визначити в трьох фокусах: становлення нових агент-
ностей ("театр випробування сил"), обмін властивостей (інтероб'єктивність) та збирання світів і колективів 
(асамбляжі відносин). Кращою мовою для опису цих процесів Латур вважає мову політики. Але й сама по 
собі соціологія трансляцій заявлена як політичний проект в тому сенсі, який вкладає в поняття політичної 
роботи сам теоретик: "визначення, який саме світ, яким ми спільно володіємо" [10, 356]. 

Принциповим є загострення уваги не на самій мережі, а на її елементі, що розуміється як 
worknet (гра слів: worknet – network), який конструює зчіпки та зв'язки між різнорідними агентами [18]. 
Для опису цього процесу Латур пропонує взяти за відправну точку концепту дії опосередкування – 
процес, який неможливо визначити в термінах входу і виходу, суб'єкта та об'єкта, причини і наслідку, 
потенційності та дійсності. Ідея опосередкування зберігає дві риси дії: появу нового та неможливість 
створення з нічого (ex nihilo). Дія розглядається акторно-мережевим підходом як опосередкування дій 
іншого. Звідси неможливість редукування актора або силових полів, або структури. Для позначення 
такого дифузного елемента дії, кванта зміни Латур вводить термін актант, запозичений ним з лінгвіс-
тики: "Немає ні акторів з одного боку, ні силових полів – з іншого. Є тільки актори-актанти, кожен з них 
може тільки включатися в дію за допомогою асоціації з іншими, що здивували або перевершили його / 
її / це" [11, 189]. Актантами можуть бути як людина, так і не-люди: організації, бактерії, вимірювальні 
прилади, наукові статті, теореми. Актант не є джерелом дії. Так Латур підходить до ще одного концеп-
ту, що описує робочий елемент мережі (worknet): актант є медіумом, а мережа – мережею перекладу: 
трансляції або медіації. Загалом феноменологія трансляції полягає не в домінуванні людей над реча-
ми і не в домінуванні речей над людськими акторами, а в їх обопільній захопленості.  

Отже, соціальні науки повинні знову стати інструментами активного перетворення і суспільст-
ва, і мислення. Прагматика проекту Латура полягає в проблематизації власної методології гуманітар-
них наук та спробі реорганізації парадигми наукового знання. Традиція наукового знання предметна і 
натуралістична [13], оскільки впевнитися в істинності можна лише тоді, коли знання, існуючи незалеж-
но від свого об'єкта, каже нам про нього як про позапокладену нам природу. При цьому існування са-
мого суб'єкта, що виділяє цей фрагмент природи та проводить опредмечування, не піддається сумніву 
– воно безумовно завдяки своїй самоочевидній даності. В наслідуванні ідеалам науковості сучасним 
дослідникам бачиться ігнорування власної гуманітарної проблематики, що має працювати з такими 
ситуаціями, де все даності, навпаки, постають спірними, а підстави для оцінки – плюралістичними. 
Парадоксальна теза "знання має бути позбавлене науки" [17, 198] спрямована не проти досліджень, а 
підкреслює необхідність у побудові методології досліджень нового типу. 
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ХАСИДИЗМУ 

 
У статті висвітлюється процес формування, становлення та розвитку такого унікального культурного 

явища в середовищі юдаїзму, як хасидизм, а також простежується трансформація цього поняття крізь час. Висві-
тлюються основні містичні доктрини юдаїзму, які вплинули на формування хасидизму як однієї з найпоширеніших 
течій у середовищі юдаїзму. Розкрито основні категорії та поняття, якими оперують хасидські лідери. Виявлені ті 
доктрини та принципи, які були запозичені хасидами східноєвропейськими у своїх попередників. Зроблено аналіз 
впливу вчення середньовічного хасидизму на хасидизм нового типу єврейських спільнот Східної Європи. 

Ключові слова: містицизм, юдаїзм, Кабала, хасидеї Ашкеназ, Луріанська Кабала, східноєвропейський ха-
сидизм.  

 
Марковская-Шунькова Зоя Игоревна, аспирантка кафедры культурологии, Харьковская государст-

венная академия культуры 
Культурно-исторические истоки восточноевропейского хасидизма 
В статье освещается процесс формирования, становления и развития такого уникального культурного 

явления в среде иудаизма, как хасидизм, прослеживается трансформация этого понятия сквозь время. Освеща-
ются основные мистические доктрины иудаизма, которые повлияли на формирование хасидизма как одного из 
самых распространенных течений в среде иудаизма. Раскрыты основные категории и понятия, которыми опери-
руют хасидские лидеры. Выявлены те доктрины и принципы, которые были заимствованы хасидами восточноев-
ропейскими у своих предшественников. Сделан анализ влияния учения средневекового хасидизма на хасидизм 
нового типа еврейских общин Восточной Европы. 

Ключевые слова: мистицизм, иудаизм, Кабала, хасидеи Ашкеназ, Лурианская Каббала, восточноевро-
пейский хасидизм.  

 
Markovskaya-Shunkova Zoya, Postgraduate, The cultural studies chair, Kharkov state academy of culture 
The cultural historical origins of the Eastern European Hasidism 
The impact of Hasidism on the history and culture of the Jewish is great. Since its appearance in the Talmudic 

times this concept has been transforming, carrying the various semantic connotations. In the Middle ages, the Ashkenazi 
Jews chose to concentrate on the understanding of the universe, Hasidism and mysticism of this period are the kinds of 
systems, including theosophy and ethics. Ethical ideal of German Hasidism is connected with intersocial contacts of the 
Jewish community, with the dominant Christian environment. But the principle of isolation allowed widely to develop 
already existing religious doctrine, avoiding the creation of something new on the existing basis. Iechuda Hasid 
developed a system of mystical views containing various aspects of relations with the world and the perception of the 
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divinity. Hasidic mysticism filled with different topics ranging from theosophy and ending with the concept of irregularities. 
New interpretations of traditional values at the forefront of a new ideal of the man, who lives according to certain rules – 
chasidut. Iechuda renounces the old ideal of the learned Rabbi, introducing new priority feelings over the mind. The main 
features of the Hasid – altruism, asceticism, and detachment from the world, and unselfishness. 

Further the teachings of Hasidim are based on traditional law and Kabala, mainly lurian Kabala, all religious building is 
saturated with mysticism. Lurian Kabala is inextricably linked with the book of books – the Torah, and that's adherence to its 
provisions helps to correct imperfect world and to attain eternal bliss and oneness of all creation of the God and the approximation 
of the Messianic era. Kabbalah evolved over a long period, which indicates its relevance in the Jewish religious-mystical circles. 

The Eastern European Hasidism is transforming according to the ideas of the Teachers. It differs from the 
Middle ages. The spiritual leader and founder of the Eastern European Hasidism is Besht (Israel Ben Eliezer). He 
refuses from excessive pettiness in ceremonies because they only harm on the path to God, rejects the system of 
traditional understanding of the Judaism ideals of the learned Rabbi. So now the teaching serves as a means of 
cognition of God but not as a way to rise above the other members of the community. Besht develops the principle of 
piety, you receive an example to follow – tsadik. The tsadik is the man who embodies all the rules and norms 
characterized the Hasidism, using the technique of introspection and concentration, comes to the possibilities of constant 
communication with the Creator, through ecstatic prayer and leading a God-pleasing life becomes a carrier and a hero of 
faith. The another rule for followers of Hasidism was mentioned, it was in solitude and contemplation, but loneliness 
should be temporary and not to turn into the solitude of the wilderness to be alone and a few people, the main thing is the 
process of concentration, which can develop the gift of clairvoyance and prophecy, divine revelations.  

In the future, one of the trends of Hasidism becomes HABAD. Its founder is Shneur Zalman Ben-Baruch (alter 
Rebbe). HABAD is the largest trend among the followers of Hasidism. The name of the movement HABAD made up of 
the initial letters of the three highest of the ten Sefirot, in accordance with the teachings of Kabbalah, are emanations of 
God. it is Hochma-wisdom, Bina-mind, Daat -knowledge. And if your thoughts and principles of the new Hasidism Besht 
did not record, for him, the disciples did Shneur Zalman issues in the light of the book "Tania" (Doctrine). "Tania" is the 
Foundation of HABAD, the very name of the movement (mind-understanding-knowledge) emphasizes the knowledge of 
God and begins with the awareness of the doctrines of rationalism. But the movement is based not only on the 
rationalism, the book underlines the limitations of the mind and it is impossible to understand God. A man cannot 
understand the process of creation of the material world from the spiritual matter. It is also noted that the beginning of the 
realization of the principle of permanent creation and the principle of unlimited divine Providence are primary and the 
work of the Creator, which is also a basis of fear and love. Zalman returns Hasidim in the old medieval traditions, the 
dominance of rational over sensual. In this period there were strict requirements to the society than in Beshta times. The 
idea of mysticism and lurian Kabala spread rapidly in Jewish communities in various countries, especially their impact in 
the future on the emergence, establishment and development of the Eastern European Hasidism in the XVIII century. 
Moreover, getting the secret influenced the development of all religious thought in the future they had a significant impact 
on the development of the entire world philosophy and culture. 

Key words: mysticism, Judaism, Kabbalah, hasidei Ashkenazi, Luryanskaya Kabbalah, Eastern European Hasidism. 
 
Історичні взаємодії різноманітних культур, які співіснують в тісному взаємозв'язку, відносяться 

до найважливіших явищ культури, які віками знаходяться в центрі уваги світової спільноти теологів, 
філософів, істориків, соціологів, політологів, психологів, культурологів. Один з аспектів такого міжкуль-
турного діалогу пов'язаний з виникненням і розвитком в християнському середньовічному світі релігій-
ного руху хасидизму, який завдяки своїй містичній релігійно-філософській концепції залучив у в свої 
ряди безліч послідовників. Він виявився тією основою, на яку у подальшому спирався східноєвропей-
ський хасидизм XVIII–XIX ст. у формуванні релігійно-філософської доктрини, звісно асимільованої згі-
дно з часом та територіальним розташуванням. 

У вітчизняній культурології існує небагато праць з проблем історії єврейської культури. Серед 
значущих можна відзначити праці з історії єврейського народу С.М. Дубнова [1], Д.М. Зецкера [4], 
Ш.Етінгера [12], дослідження, присвячені основним етапам розвитку хасидської думки та системі 
трансформації єврейського містицизму (Г. Шолем) [10]. 

Незважаючи на те, що з деяких проблем історії культури єврейського народу існують дослі-
дження, питанням впливу середньовічного хасидизму на культуру та світосприйняття східноєвропей-
ського єврейства досі не присвячено жодного спеціального дослідження, що зумовлює необхідність 
нових розробок в цьому напрямі. 

Мета та завдання статті – осмислення провідних єврейських містичних культурно-релігійних 
течій, що передували та явилися підґрунтям хасидизму XVIII–XIX ст. 

Основні завдання дослідження: виявити, яким чином певні історико-культурні ситуації вплину-
ли на формування нових релігійних течій в середовищі юдаїзму; визначити характер впливу християн-
ського оточення на виникаючі нові містичні течії юдаїзму; розкрити, як саме єврейські середньовічні 
містичні течії вплинули на формування східноєвропейського хасидизму XVIII – XIX ст. 

У дослідженні використано методологічний апарат культурології, релігієзнавства та суміжних 
гуманітарних наук, що дало змогу всебічно розглянути містичну культурно-релігійну традицію євреїв 
періоду середньовіччя. 

Середньовіччя явилося тією епохою, за яку набувають розквіту релігійні містичні течії, з'являються 
вони і у практиці юдаїзму, це можна пояснити намаганням віруючих перенести знання щодо Бога з площи-
ни догматики до інтуїтивного сприйняття в отриманні нового досвіду. Загалом Талмуд наголошує на існу-
ванні в Торі чотирьох рівнів сприйняття: пшат (буквальне розуміння тексту), ремез (натяк), друш (алегори-
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чне тлумачення) та сод (таємниця, приховане значення). Всі вони об'єднані в єдине ціле за назвою Пардес 
(з івр. – сад), утвореною за абревіатурою перших літер усіх рівнів. Отже, четвертий підхід до сприйняття 
являє собою Кабалу (з івр. ַקָּבָלה – віддання), яка виступає в якості теософського вчення з додаванням 
елементів теургії та містики. За принципами кабалістів, Тора та священні тексти просякнуті описаннями 
символіки Бога та божественних процесів, таємний зміст яких можна пізнати, лише використовуючи релі-
гійну практику молитви, споглядання та роздумів. Кабала складається з чотирьох основних книг, до яких 
належать – Сефер єцира, Сефер ха-Багір, Зогар та вчення Арі (з івр. – лев) (Луріанська Каббала) [11].  

Кабала згадується в тексті Талмуду як частина, що не увійшла до основного складу Тори, а в 
подальші часи – в Усному Законі. До Кабали увійшли деякі положення неєврейських мислителів, зок-
рема ідеї неоплатонізму і гностицизм. Пізніше вони піддалися асимілюванню і були деяким чином пе-
рероблені під свою етичну систему мислення. Від неоплатонізму – ідея десяти сфірот, а також симво-
ліка світла, від гностицизму – дуалізм в уявленні про Божество, але в деякому м'якому варіанті. Йому 
супроводить уявлення про зло, яке пов'язане з міфологічними уявами і розвиненою демонологією. 

До ІІ–VI ст. відносять написання однієї з стародавніх книг Кабали, яка носить назву "Сефер єцира" 
(з івр. הריציה רפס – Книга творіння), її авторство скоріше за все належить відомому рабину Аківі. Однак при-
бічники кабалістики вважають, що написана вона Аврамом – першим з трьох Старозавітних патріархів. 

Вже в VI–VIII ст. Кабала піддається удосконаленню, до її складу входять екстатичні гімни, опи-
си янгольської ієрархії, розкривається зв'язок містичного значення чисел і букв. Також додаються роз-
думи щодо практичних занять у зв’язку з використанням різних очисних обрядів та осягненням екста-
тичного бачення. 

Книгу "Сефер ха-Багір" (з івр. ֵסֶפר ַהָבִהיר – Книга яскравого світла) відносять до примірників 
ранньої кабалістичної літератури, в якій вже присутні притаманні риси кабалістики, символізм та спе-
цифічне тлумачення. Книга є зведенням різноманітних мідрашей, агадичних висловів, символічного 
тлумачення деяких біблійних частин та широко розкривається значення як поняття сфірот, так і усіх 
Божественних атрибутів [3]. 

Кабалістичне вчення, що проникло в християнську частину Іспанії, за короткий проміжок часу 
швидко там розквітло. Одним з його центрів було місто Жерон (1230 –1260 рр.). У цей період предста-
вники вчення спираються на неоплатонізм і різноманітні філософські течії середніх століть. Тут була 
створена книга – "Сефер, ха – тмуна" (Книга образу). До 1250–1260 рр. в Іспанії досягає піку розвитку 
екстатична Кабала, на її формування вплинув як суфізм, так і ісіхазм. В ряду основних принципів да-
ного вчення було вивчення імені Бога, літер та літероз’єднань. Було розроблено особливу молитовну 
традицію, яка живе і до цього часу. 

На формування Кабали, а також юдейської філософської думки, значний вплив зробило вчення Іє-
худи бен Шмуеля хе-Хасида (скорочено, Ієхуда Хасид, 1150–1217 рр.), засновника даної релігійної течії. 

Хасидеї Ашкеназ (з івр. ֲחִסיֵדי ַאְׁשְּכַנז – благочестиві Німеччини) являли собою суспільно-
релігійну течію юдаїзму з власним кодексом етичного та містичного світосприйняття. 

Основи хасидизму викладені в книгах "Сефер ха-кавод" (Книга слави Господньої), уривків з 
книги "Сефер-хасидим" (Книги благочестивих), трактаті "Аругат ха-босем" (Грядка пахощів), збірці ко-
ментарів до молитов "Содот ха-тфілла" (Тайна молитов), але найважливішою з усіх є книга "Сефер-
хасидим"[10]. 

За уявленнями хасидів, Бог є абсолютно трансцендентністю, яка знаходиться поза межами 
уяви людини та виходить за межі матеріального світу. Однак існує функціональний контакт між Богом 
та віруючими, який виражається в дотриманні релігійних обов’язків, що впливають на сутність життя та 
характеризують дії людини. Творець може виявляти себе своїм творінням лише за здійснення явищ, 
що є неймовірними (кавод) та через одкровення пророків. Також важливою складовою хасидизму цьо-
го періоду є тлумачення різноманітних імен Бога. Щодо молитов, то тут вбачалася початкова цілісність 
даних текстів, кожне слово, кожна літера самозначущі, тому зміна їх чи скорочення не припустимо.  

Розквіт течії припадає на початок XІІ – середину ХІІІ ст. та співпадає з тяжкими часами єврей-
ських громад Західної Європи, часами хрестових походів.  

Хасидеї Ашкеназ виробили зведення етичних правил, відповідно до яких людина повинна кон-
центруватися на перемаганні труднощів, бо вони послані їй Творцем. Також було вироблено новий 
ідеал для наслідування, особлива форма молитви і норми поведінки – хасидут. Справжньому хасиду 
властиві такі якості: аскетизм, альтруїзм, спокій. "…Чтобы стать истинным хасидом,…, надо обла-
дать,… тремя качествами: аскетической отрешенностью от мирских дел, совершенной душевной ура-
вновешенностью и альтруизмом, возведенными в принцип и доведенным до крайности…" [5, 43]. 

Продовжуючи тему розробки Кабали, слід додати, що першим, відомим Кабалістом, був Іцхак 
Сліпий (1160–1235), який є представником Жеронської школи кабалістики, що написав коментар до 
"Сефер – ієцира", його праці відрізняються езотеричною спрямованістю, несуть споглядальний харак-
тер і пронизані н еоплатонічними ідеями. 

Під час періоду розквіту кабалістики з 1270 по 1320 рр. було написано найвідомішу книгу – 
Книгу Зогар (з івр. רהוז – сяяння). Зогар є збіркою мідрашей, об’єднаних єдиною тематикою: Шимон 
бар Іохай мандрує Ерец-Ісраелем з власним сином Елазаром та групою учнів, на своєму шляху вони 
чують від один-одного та від перехожих мідраши релігійного характеру, що допомагають проникнути 
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до суті пізнання божественних таємниць. Містична суть Зогара співпадає з попередніми книгами каба-
лістики, автор впевнений, що існує декілька реальностей, що пов’язані між собою, а земна лише одна 
з них, найголовніша реальність – найвища. Збагнути усі процеси, що відбуваються між ними, може не 
кожен віруючий, а лише той, хто зможе осягнути потаємних знань містичного. У книзі детально розроб-
лена тема сфірот – (міддот – якості), що являють містичні атрибути Бога та складають в сумі космічне 
тіло першолюдини Адама Кадмона. Також у роботі належне місце відведено нарисам з демонології, 
сексуальним мотивам гностичної кабалістики та гілгулу (з івр. ִגיְלּגּול – перевтілення) – вчення про пе-
реселення душ, але тільки у живих істот. Гілгул стає чи не найголовнішою темою у подальших кабалі-
стичних працях, бо своєю появою він відкрив нову тему роздумів на тему смерті та реінкарнації. 

Іспанія залишається осередком кабалістики ще протягом ХІV–XV ст., у цей період не було 
створено значущих робіт, кабалісти працюють, створюючи невеликі за об'ємом праці або коментарі, 
виключення являє лише книга "Сефер ха-плиа" (Книга здивування), яка відрізняється наявністю анти-
номій, що вкрай не характерно для юдаїзму [12]. 

Після вигнання євреїв з Іспанії в 1492 р. Кабала поширюється завдяки переселенцям, що роз-
селяються по різних країнах Азії та Європи. Завдяки таким змінам, кабалістичний рух розділяється на 
два табори, "класичний", який розвиває вже існуючі теорії і "новий", що зароджується в Цфаті. 

Особливого значення для кабалістики набула Цфатська школа, розташована на півночі Пале-
стини в Галілеї, видатними представниками якої були Моше бен Яків Кордоверо (~1522–1570) та Іцхак 
бен Шломо Лурія (1534–1572). 

Моше бен Яків Кордоверо систематизував кабалістичне вчення попередників та намагався на-
дати йому філософського підґрунтя. Найґрунтовніші праці – "Пардес ріммонім" (Гранатовий сад), "Ор 
якар" (Коштовне світло), а також коментарі до Тори та введення до Кабали. 

Однак праці Іцхака Лурії стають найпопулярнішими та відсовують на другий план роботи Яківа 
Кордоверо, затьмарюючи роботи попередників, а його праці вплинули на різноманітні течії юдаїзму у 
подальшому. Основа вчення Іцхака Лурії ґрунтується на понятті "цимцум" (стискання або видалення). 
Вперше це поняття згадується в Талмуді, але Лурія додав йому свій власний сенс, для нього цимцум 
це віддалення Бога від якоїсь точки. Також теорія про цимцум переноситься і на навколишній світ. Лу-
рія вважав, що в кожній істоті міститься якийсь залишок Божественного прояву, а у зв'язку з цимцумом 
він отримує і власну реальність, щоб не розчинитися в не-індивідуальному бутті Божественного всю-
дисущого початку [8]. Лурія розробляє підняту тему гілгуту, додаючи езотерики, але й намагається за-
дати курс для вирішення цього питання, він висуває людину як активного суб’єкта, що впливає на сві-
товий порядок, якому під силу встановити космічну гармонію. Звісно, що такі важливі обов’язки було 
покладено на юдеїв – обраний народ. Луріанська Кабала нерозривно пов'язана з Торою, і саме до-
тримання її розпоряджень допомагає як виправити недосконалий світ, так і наблизити настання месі-
анської епохи. Також вчення доповнюється роздумами про кавану (зосереджений благочестивий роз-
дум) та її вплив на встановлення містичного спілкування з Богом (двейкут).  

Підводячи підсумки, слід зазначити, що вплив хасидизму на історію і культуру єврейських громад 
важко переоцінити: беручи свій початок ще в талмудичні часи, це поняття трансформується, несучи в собі 
різні смислові конотації. У середні століття євреї Ашкеназ вибирали для себе певні теми осмислення сві-
тобудови, хасидизм та містицизм цього періоду являє собою своєрідну систему, що включає як проблеми 
теософії, так і норми етики. Етичний ідеал німецької хасидизму безпосередньо пов'язаний з міжсоціальни-
ми контактами єврейського суспільства, з домінуючим християнським оточенням. Ієхуда Хасид розробив 
певну систему містичних поглядів, що містять в собі різні аспекти відносин зі світом і сприйняття божества. 
У новій інтерпретації традиційних цінностей на перший план виходить новий ідеал людини, яка живе за 
певними правилами – хасидутом. Основні риси справжнього хасида – альтруїзм, аскетизм, відчуження від 
світу, а також безкорисливість. Зі зміною соціальної обстановки вірування цієї релігійної течія стали не ак-
туальними і відповідно змінилися новими думками та поглядами. 

Однак середньовічний хасидизм та містицизм залишили глибокий відбиток на тлі юдаїзму. І 
хоча східноєвропейський хасидизм трансформується в часі відповідно до Вчителів, основні його риси, 
що були окреслені ще за часів середньовіччя, можна впевнено відтінити: духовний лідер і засновник 
східноєвропейського хасидизму Бешт (Ісраель бен Еліезер) відмовляється від зайвої дріб’язковості в 
обрядах, бо вони лише шкодять на шляху до Бога, відкидає систему традиційного розуміння ідеалу 
іудаїзму, вченого рабина. Вчення тепер слугує лише засобом пізнання Всевишнього, а не способом 
піднестися над іншими членами громади. Бешт розвиває принцип благочестя, з’являється приклад 
для наслідування – цадик. Цадик – це та людина, яка втілює в собі всі правила і норми, притаманні 
хасидизму. Вчення хасидів базується на традиційному законі і Кабалі, Луріанській Кабалі, уся релігійна 
побудова просякнута містицизмом, хасиди користуються відомою концепцією чуттєвого спілкування з 
Богом. У подальшому засновник течії ХАБАД, Шнеур Залман (Алтер Ребе), яка є найбільшою серед 
послідовників хасидизму, повертається до старих середньовічних традицій, переважання раціональ-
ного над чуттєвим. В цей період висуваються більш суворі вимоги до громади, ніж в часи Бешта.  

Невирішені проблеми у дослідженні хасидизму потребуються вжиття заходів для їх розуміння, 
осмислення і розв'язання в перспективі подальших наукових розробок. 
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ІМПЛОЗІЯ КУЛЬТУРИ У СИМУЛЯТИВНИХ ВИМІРАХ ПОСТМОДЕРНУ 

 
У статті досліджено явище імплозії культури у симулятивних вимірах постмодерну. Воно оприявнює себе 

за умови загостреного відчуття фіктивності довколишнього знакового простору, який давно втратив зв'язок з реа-
льністю і нині породжує уявлення про тотальну симуляцію, яка стала загальним світовідчуттям сучасної епохи. 
Доведено, що імплозія є особливим типом світовідчуття, що свідчить про неоміфологізацію світу засобами екран-
ної культури, внаслідок чого відбувається підміна реальності віртуальним симулякром.  

Ключові слова: імплозія культури, постмодерн, симулякр, неоміфологізація, екранна культура.  
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проектов, Национальная академия руководящих кадров культуры и искуств 
Имплозия культуры в симулятивных измерениях постмодерна 
В статье исследовано явление имплозии культуры в симулятивних измерениях постмодерна. Оно про-

являет себя в условиях обостренного ощущения фиктивности близлежащего знакового пространства, которое 
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давно потеряло связь с реальностью и в настоящее время порождает представление о тотальной симуляции, 
которая стала общим мироощущением современной эпохи. Доказано, что имплозия является особенным типом 
мироощущения, которое свидетельствует о неомифологизации мира средствами экранной культуры, в результа-
те чего происходит подмена реальности виртуальным симулякром.  

Ключевые слова: имплозия культуры, постмодерн, симулякр, неомифологизация, экранная культура. 
 
Sukhina Olga, Postgraduate, the cultural studies and innovative cultural projects chair National academy of the 

managerial staff of culture and arts 
Implosion of culture in the simulation measures of postmodern 
In the article the phenomenon of cultural implosion in the simulative measures of postmodern is explored. This 

phenomenon appears in the conditions of intensive perception of fictious nature of the sign space which had lost the real-
ity and it bears now the impression of the total simulation that has become a general perception of the world in the mod-
ern era. Regarding this fact the necessity of research of the reasons and cultural simulative mechanism has become an 
important demand. Nevertheless, the theoreticians of postmodern such as G. Deleuze, J. Baudrillard, G. Bataille, J. Der-
rida, J.-L. Nancy, M. McLuhan, J.Lacan, M. Blanchot, J.-F. Lyotrad, J.Kristeva have been studied this phenomenon, and 
the problem of simulation remains in the culture of postmodern a question of an urgent importance. 

The term "implosion" is translated from English as "vybuh" and it is directed inside. We can find the culturologi-
cal reception of the implosion in the works of M. McLuhan, J.Lacan, G. Deleuze, J. Baudrillard, J. Derrida, J.-L. Nancy, 
M. Merleau-Ponty, and also N. Mankovska, O. Degtiarova, S. Grofa, K. Raslogova, B. Boruhova, O. Chulkov, V. 
Bosenko etc. They have extended the ethymological meaning of the phenomenon "implosion", creating its explicative 
field that remains the basis for discussion. The implosion is presented in the works of M. McLuhan and J. Baudrillard as a 
non-classical type of aesthetic perception that has appeared as a result of transmission of cultural symbols by means of 
mass media artifacts. According to surveillance of M. McLuhan the electronic means of communication, which are able to 
deliver the information with speed of lightening, creates the effect of the explosive compression of not only information 
itself but also of space and time. It is notable that M. McLuhan appeals to L.Kerroll who has a new perception of space 
and time of the electronic era. The concept of L.Kerroll has become the basis of G. Deleuzes’ philosophy. G. Deleuze 
had read in the works of L.Kerroll about terrible "battle of depth" in which the things are totally broken and these things 
explode us from the inside. G. Deleuze appealed in the work "Marsel Proust and signs" to the art as to the highest form 
of being, he considered it as a space which contains all times and all forms. This is a space of imaginations and dreams, 
hallucinogenic visions where time is not only slackening the rhythm, but also changes the vector of its direction. 

Postmodern art pays attention not by chance on the changed states of consciousness, drugs and psychodelic cultures. 
G. Deleuzes’ concept of time plurality is outlited in the works of Serbian writer M.Pavych. G. Deleuze explored the cooperation of 
actual and virtual things on the example of the mirror palace from the movie "Lady from Shanghai" by Orson Uells. It is important 
that the verges of crystal are distorting mirrors which divide the image into two parts, and it stays in the constant pursuit for itself. 
Being as a symbol of other existence the mirror shows its range and makes the cooperation and interpenetration possible in the 
world. The mirror images are the bearers of plural meanings. The researches of M.Bakhtin, S.Kierkegaard, J.Lakan, M. Merleau-
Ponty, V. Foucault are concentrated on the perception issue of mirror image. The metaphor of mirror actualizes the culturological 
discourse of O. Degtiarova who analyses the phenomenon of "mirror imperative" and also historical and philosophical researches 
of B.Boruhov, O.Chulkov, A.Losev. Implosivness is typical for mirrors, they absorb everything what can be reflected. Therefore, the 
things and people are the objects of one level and according to it, everything is served for absorbtion. 

The culture of postmodern, using different mystifications, confabulated the mirror cover, transforming it into 
phenomenon of screen. That is why, nowadays, the term screen culture is ingrained in the culturology, and that means a 
complex of characters, created by the law of myth. It offers a new system of cultural coordinates in which the accepted 
reality is constructed and the adapting of new proposals of informative society had been taken place. As a result the per-
sonal ranges are vanished and the spiritual orientations are defined by the range of screen. 

According to K. Razlogov, the effect of reality of audiovisual character becomes a tool for global adulteration because 
new forms of screen communication simulate our psychological processes, breaking into our world and making influence on men-
tal structures. J. Baudrillard had spoken about implosive violence which emerged on the global structure of goals demolition and 
stipulated by excessive social compression. According to J. Baudrillard the implosion can stipulate bad consequences as revolu-
tion because of simulation, the agonized reality blocks up the postreality that offers survival among broken pieces of culture. 

Thus, the recipient of the modern culture gets into aesthetic and cultural trap of implosion that develops the 
strategy of substitution, imitation, simulation. The implosion transforms unrecognazibly the usual social connections, en-
suring the triumph of the sign culture. It is a special type of world perception that affirms neomythologisation of the world 
by the means of screen culture. As a result the substitution of the reality had taken place by the virtual simulacrum. 

The results of the research give deeper understanding of implosion, encourage creation of the appropriate re-
flexive space for overcoming of the modern social and cultural crisis. It is important to speak about an urgent demand of 
life-asserting creative work in order to preserve personal identity and self-realization in the space of national culture. 

Key words: implosion of culture, postmodern, simulacrum, neomythologisation, screen culture.  
 
Загострене відчуття фіктивності довколишнього знакового простору, який давно втратив зв'я-

зок з реальністю, нині породжує уявлення про тотальну симуляцію, яка стала загальним світовідчут-
тям сучасної епохи. Метафори "матриці буття", "кінця історії" та "кінця культури" сьогодні, як ніколи, 
набули особливого поширення. З огляду на це стає зрозумілою потреба з’ясування причин та культу-
рного механізму симуляції (від "симулякр" (з лат. Simulacrum, Idola, Phantasma), буквально видимість 
чи подоба, вживається для опису ідеальної моделі (оригіналу), яка породжує копії, що однаковою мі-
рою претендують на роль оригіналу). Симулякр спричиняє метафізичне головокружіння, позаяк руйнує 
привілейовану точку зору на речі і на будь-яку ієрархію. Він діє подібно до "діонісійської машини", кот-
ра продукує фантами, які і є симуляцією. Сутність симулякра, який заперечує і оригінал, і копію, поля-
гає у вічному становленні, розходженні, розбіжності у самому собі. Попри те, що це явище, здавалось 
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би, вичерпно досліджено у працях теоретиків постмодернізму Ж. Дельоза, Ж. Бодрійяра, Ж.Батая, 
Ж.Дерріди, Ж.–Л. Нансі, Г.М. Маклюєна, Ж.Лакана, М.Бланшо, Ж.-Ф. Ліотара, Ю.Крістєвої та ін., про-
блема симуляції у культурі постмодерну залишається актуальною.  

Термін "implosion" перекладається з англійської як вибух, скерований всередину. Культурологічну 
рецепцію явища імплозії знаходимо у працях Ж. Бодрійяра, М. Мерло-Понті, Ж. Лакана, Г.М. Маклюєна, 
М. Фуко, Ж. Дельоза, Ж.–Л.Нансі та ін., а також Н.Б.Маньковської, О.А. Дегтярьової, С. Грофа, К. Е. Разло-
гова, Б.Л. Борухова, О.А. Чулкова, В.О. Босенка тощо, котрі значно розширили етимологічну версію 
цього поняття, створивши його розлоге експлікативне поле, яке не перестає бути дискусійним.  

Відкритість цієї проблеми і обумовила мету нашого дослідження – проаналізувати явище імп-
лозії культури у симулятивних вимірах постмодерну. 

Зауважимо, що у дослідженнях Г.М. Маклюєна та Ж. Бодрійяра імплозія постає як некласичний 
тип естетичного сприймання, що виникає внаслідок трансляції культурних смислів через екранні арте-
факти. За спостереженням Г.М. Маклюєна, електронні засоби комунікації, які здатні блискавично пере-
давати будь-яку інформацію, створюють ефект вибухового стиснення не тільки самої інформації, а й 
простору та часу. Свою епоху дослідник називає епохою тривоги, що викликана електронним стиснен-
ням "Математична або числова безкінечність є прикладом того, як засоби комунікації видозмінюють на-
шу чуттєву сферу. Так людина стає репродуктивним органом технологічного світу" [9, 133]. Реципієнт, 
включений в систему екранної комунікації, переживає афекти, які не тільки структурують його емоційно-
чуттєвий досвід, а й цілеспрямовано коригують світоглядні настанови та орієнтири. Екранна комунікація, 
що розгортається з допомогою мультимедійних технологій, є активно включеною у процес естетичного 
виробництва. Маклюєн вважає, що всі засоби масової комунікації так чи інакше є розширенням наших 
тіл і почуттів. І якщо ми у своєму досвіді звичним способом перетворюємо одне почуття в інше, то чи має 
викликати подив те, як винесені назовні почуття або технології повторюють процес перетворення однієї 
форми в іншу. У їхньому світлі і таємнича потреба натовпів у розширенні та зовнішній діяльності, і великі 
накопичення багатств стають речами одного і того ж плану. Адже "гроші і числа насправді є технології, 
що виносять назовні здатність споглядання і хапальну здатність руки. Бо тільки тоді ми проглядаємо у 
численних множинах (хай то маси людей, нагромадження цифр чи накопичення грошей) одну і ту ж ак-
туальну магію хапання і поглинання" [9, 134]. 

Прикметно, що Маклюєн апелює до Л. Керролла, у котрого народжується нове відчуття прос-
тору і часу електронної епохи. Це надзвичайно важливо усвідомити хоча б з огляду на те, що твір Л. 
Керролла з його мовними іграми, підсвідомими імпульсами, мінливим царством хаосу і свавілля орга-
нічно вмонтований у контекст постмодерної культури, котра до неможливого стискає свій просторово-
часовий континуум. Невипадково логіка творів Л.Керролла стає також базою філософії Ж. Дельоза. У тво-
рі Л. Керролла Ж. Дельоз прочитує жахливий "поєдинок глибин", у якому речі ламаються вщент і під-
ривають нас зсередини. Згідно з Ж.Дельозом, "на глибині все жахливе, повний абсурд" [6, 38].  

Варто підкреслити, що глибина як топологічне поняття у Ж. Дельоза постає корелятом і ви-
явом часовості. Синоптичний (часовий) синтез багатоманітності заданий просторовими характеристи-
ками чуттєвого явища. Таким чином еxtensum є "розтягуванням чуттєвості у часовому синтезі, де час 
згортається у просторовій конфігурації розмаїтих відчуттів так, що "інтенсивність, яка запаковує дис-
танції, виражається у просторі, а простір розпаковує, ектериоризує і гомогенізує ці дистанції", у зв’язку 
з чим глибина сутнісно включена у перцепцію простору, вона являє собою генетичний вимір синтезу. 
"Глибина є інтенсивністю буття і навпаки. Із цієї інтенсивної глибини, цього spatium, виникають одно-
часно extension и extensum, qualitas и quale" [8, 281-282]. А відтак "глибина" постає не протяжністю, а 
складкою, синтезом самої чуттєвості, який дорівнює становленню розмаїття. Відмінності окремих еле-
ментів чуттєвого розмаїття імпліцитно згорнуті у цілісному образі предмета. У праці "Марсель Пруст і 
знаки" Ж.Дельоз апелює до мистецтва як найвищої форми буття, вважаючи його таким простором, 
який вміщує у собі усі часи й усі форми. Згідно з Ж.Дельозом мистецтво є світом чистих сутностей, 
звідки творець черпає ідеї розмаїтих форм, трансформуючи їх у мову власного мистецтва – літерату-
рний текст, музичний чи будь-який інший твір, що народився внаслідок зіткнення художника із цим сві-
том, що являє собою простір фантазій та сновидінь, галюциногенних візій, де час не тільки уповільнює 
свої ритми, він навіть змінює вектор свого руху – повертається, зупиняється, обганяє себе із блиска-
вичною швидкістю, породжуючи зовсім нові виміри, у хаотичному неспокої наштовхується на них, пе-
ретинається з ними, створюючи ілюзію штучної безкінечності, плинної вічності, у якій все незмінно ци-
ркулює і повертається до себе. У цьому просторі щезає лінійність, а також дихотомія між частиною і 
цілим, існуванням та його відсутністю, реалізується ідея одночасного і рівноправного стану різних ре-
альностей, а якщо суб’єкт потрапляє в одну із них – то це чиста випадковість або варіант "мовної гри". 
Тут не діють ніякі фундаментальні закони, усе вірогідно-віртуальне.  

Невипадково постмодерне мистецтво небайдуже до змінених станів свідомості, до наркотиків і 
психоделічної культури, де учасник ЛСД-сеансу може почувати себе одночасно "одиничною клітиною, 
ембріоном і галактикою, і ці три стани можуть виникати одночасно або по черзі" [4, 34-39]. Постмодер-
нізм також активно експлуатує давньосхідні вчення про життєвий коловорот та ідею вічного переро-
дження, що звернені до нелінійної темпоральності. "Час у собі самому, – говорить Ж. Дельоз, – мно-
жинність" [7, 42]. Вона реалізує себе у мистецтві, яке може повернути втрачений час, який деформує 



Культурологія  Колесник О. С. 

 66 

живі істоти і руйнує створене. Віднайдений час здобувається у глибинах втраченого, у ньому живе об-
раз вічності. Її печать художник покладає на мистецтво, яке являє собою множинність знаків, що існу-
ють у відповідній комбінаториці. Вона співвідноситься із часовими лініями, помножуючи їх. Дельозівсь-
кий варіант часової множинності достотно реалізований у творчості сербського письменника М. 
Павича. Його цикл семи новел "Сім смертних грехів", який фактично створений за аналогією до одно-
йменної картини Ієроніма Босха, експлікує метафору віднайденого часу: "Твій сон подібний до ріки, 
яка плине тільки уночі, коли ти спиш. У кінці життя ця ріка твого сну увіллється у море усіх снів всесві-
ту, у море, яке чекає її біля гирла, у місці її входження. Ось тут ти і повинен вловити момент, коли під 
час твого сну сни зупиняються. Тоді сон стає подібним до спокійної застояної води, і це допоможе тобі 
навчитися пливти уверх за течією сну. Так щоночі ти можеш підніматися проти течії твоїх снів до їх-
нього джерела і зберегти хоч трішки часу. І, врешті, у тебе виявиться на рік чи два більше, аніж ти 
прожив би без цього" [13, 36].  

Взаємодію актуального та віртуального відстежує Ж. Дельоз на прикладі дзеркального палацу 
із фільму "Дама із Шанхаю" Орсона Уеллса, у якому режисер створює "ідеальний образ-кристал, у 
якому помножені дзеркала позбавили актуальності двох героїв, котрі знову можуть нею оволодіти, 
розбивши дзеркала і один одного" [5]. Треба сказати, що подібні образи-кристали використовували 
режисери Тарковський, Фелліні, Вісконті та ін. Важливо, що грані кристалу – це криві дзеркала, що 
роздвоюють образ, який перебуває у постійній погоні за собою. 

Дзеркало або ж лабіринт дзеркал, руйнуючи цілісність світу та відсилаючи до несправжньої 
реальності, є провідником у вигадливий віртуальний вимір. Виступаючи символом інобуття, дзеркало 
виявляє свою межу і уможливлює взаємодію та взаємопроникнення світів. Поняття стадія дзеркала є 
терміном психоаналітичної теорії Ж. Лакана, у контексті якої ним позначено етап розвитку дитини ві-
ком від шести до вісімнадцяти місяців. У роботах пізнішого періоду цей термін вживається автором на 
означення структури суб’єктивності або парадигми уявного. У статті "Дзеркала" У. Еко [15] доводить, що 
відображення у дзеркалі чи його образи і навіть дзеркало як предмет володіють різними семіотичними по-
тенціями. І попри те, що відображення у дзеркалі, згідно з У. Еко, не є знаком стосовно відображуваного 
об’єкта, то дзеркало як таке може слугувати знаком будь-якого іншого предмета чи явища.  

У працях Ю.М. Лотмана досліджено семіотичні потенції феномена дзеркальності. Дзеркальні 
відображення постають носіями множинних значень. Дослідження М.М. Бахтіна, С. К’єркегора, Ж. Ла-
кана, М. Мерло-Понті, М. Фуко центровані проблемою сприймання дзеркального відображення. Мета-
фора дзеркала актуалізує культурологічний дискурс О.А. Дегтярьової, яка аналізує поняття "дзеркаль-
ного імперативу", а також історико-філософські пошуки Б.Л. Борухова, О.А. Чулкова, А.Ф. Лосєва. В 
іграх дзеркала уява подвоює і відображає, відкидає і ототожнює і водночас робить розрізнення й опе-
рує уподібненнями. "Усе це поверхові ефекти, які приховують дуже тонкі диференціальні механізми 
символічної думки" [7, 153], – стверджує Ж. Дельоз. Так чи інакше уявне визначається грою дзеркала. 
Дзеркало є і своєрідним засобом творення тексту, постаючи у різних модальних проявах – як часових, 
так і просторових.  

Наприклад, у М. Павича діряве дзеркало є образом, що зазнає безкінечних повторень у найрі-
зноманітніших контекстах, причому дірка знаходиться у самому центрі, викликаючи алюзії з чорною 
дірою, що все поглинає. Відтак, дзеркало є далеко не звичайна деталь інтер’єру. З останньої розповіді 
автора ми отримуємо інформацію про те, що колись дзеркало було годинником, а на місці дірки була 
вісь, навколо якої крутилися стрілки. Тепер довкола неї кружляє час. Окрім цього, діра слугує входом у 
подієвий світ твору, навіть сам читач може стати його героєм. Діра так само маскує воронку між реа-
льним та віртуальним, що утворилася внаслідок дзеркального дублювання. Вона вбирає у себе звуки 
обох світів, а тому реальність – не більше, ніж ілюзіоністський ефект дзеркальної гри.  

Таємниця дзеркала хвилює і героя роману Х. Муракамі "Погоня за вівцею", котрий, розмовля-
ючи у вітальні з Чоловіком-Вівцею, що сидить у кріслі і в задумі поглядає на сніг за вікном, намагаєть-
ся знайти його у дзеркалі, в якому відображається вітальня. "У порожній вітальні я побачив тільки ме-
блі. У дзер¬кальному світі я залишився сам-один" [11, 58]. Порожній простір фіксує деформацію часу, 
яку тільки підсилює дзеркальна поверхня. Дзеркалам властива імплозивність – вони вбирають, втягу-
ють у себе все, що може у них відобразитися. А відтак, речі і люди стають об’єктами одного рівня, від-
повідно до якого усе призначене для поглинання. 

Культура постмодерну, вдаючись до найрізноманітніших містифікацій, міфологізувала дзерка-
льну поверхню, трансформувавши її у поняття екрану, у зв’язку з чим нині у культурології утвердився 
термін екранна культура, що являє собою сукупність образів, створених за законами міфу. На думку 
П.К. Огурчикова, "магія екрану породжує нову міфологію" [12] і сама є її проявом. Вона пропонує аб-
солютно нову систему культурних координат, у якій конструюється прийнятна реальність і відбуваєть-
ся адаптація до нових пропозицій інформаційного суспільства. Внаслідок цього стираються особистіс-
ні грані, а духовні орієнтації окреслюються межею екрану. П.К. Огурчиков виділяє три типи екранної 
міфології, серед яких: віртуальна міфологічна мегареальність, міфологічна реальність психічно хворої 
людини, що, на нашу думку, вкладається у контекст шизоаналізу, а також міфологія всесилля і всемо-
гутності, що, безумовно, експлуатує усі інваріанти его, маскуючи маніпуляцію підсвідомими чинника-
ми, значною мірою прирівнюючи людину до речі. Еклектично-мозаїчний культурний простір з його все-
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загальним релятивізмом та синкретизмом світовідчуття провокує появу поняття нової архаїки, вибуду-
ваної на ідеї циклічності, яка структурує міфологічну свідомість. Неоміфологізм не тільки запозичує і 
транслює древні міфологічні сюжети та мотиви, створюючи власні світи та образи, а й постає важли-
вим інструментом, з допомогою якого структурується художній простір, що стає симулякром міфологі-
чного. Внаслідок цього "міф прочитується як фактична система, залишаючись насправді системою 
семіологічною" [1, 257]. А відтак продукти міфотворчості використовуються для позначення реальнос-
ті, а не для її зображення.  

Сучасний неоміфологічний вимір екранної культури центрований Еросом, лібідозною енергією 
якого насичена віртуальна реальність. Вона являє собою змодельований за допомогою електронних 
засобів динамічний континуум, що на рівні сприймання ототожнюється з реальністю, яку можна моди-
фікувати відповідно до власних цілей та настанов, вільно проникаючи у кіберпростір в образі свого елек-
тронного двійника. Ця складна психотехногенна система активно експлуатує людську сенсорику, пропо-
нуючи як зовнішні подразники, так і можливі способи реагування на них. Прикметно, що організація 
віртуального існування здійснюється за законами мистецтва, яке здатне впливати на ментально-
психічну структуру особистості, суттєво видозмінюючи її. Як свідчить Н. Маньковська, це призводить 
до розмивання почуття естетичної дистанції, унаслідок чого "виникає спокуса утопічно-деміургічних 
проектів, пов’язаних із прозорістю меж між справжнім та альтернативними світами" [10, 325].  

Віртуальна реальність є такою, в якій речі немовби проковтують свої дзеркальні відображення, 
а, "проковтнувши свої дзеркала", стають прозорими для самих себе. Вони вписані тільки в екрани, на 
горизонті яких реальність щезає разом із образами. Ж.Бодрійяр констатує "кінець репрезентацій, кі-
нець естетики, кінець самого образу у поверхневій віртуальності екранів" [3]. Подібні думки постулює і 
К.Е.Разлогов, котрий говорить, що ефект реальності аудіовізуального образу стає нині механізмом 
глобальної фальсифікації, оскільки нові форми екранної комунікації моделюють наші психічні процеси, 
вторгаючись у наш світ і впливаючи на найтонші ментальні структури [14, 36]. 

Ж. Бодрійяр говорить про імплозивне насильство, яке породжене планетарною структурою 
знищення цілей. Це насильство не вкладається у будь-які традиційні схеми вибухового насильства, 
позаяк обумовлене не розширенням системи, а її насиченням та стисненням. Воно, на думку Ж. Бодрійяра, 
обумовлене надмірним ущільненням соціального, зарегульованістю системи, перевантаженістю інфо-
рмаційних і владних мереж та гіпертрофованим контролем, який "блокує всі інтерстиціальні нервові 
імпульси". У статусі ядерного процесу нині існує телебачення, що, розгортаючись у ви¬гляді ланцюгової 
реакції, "охолоджує та нейтралізує смисл і енергію подій" [2, 80]. "Імплозія здатна зумовити тяжчі наслід-
ки, ніж сама революція" [2, 110], – говорить Ж. Бодрійяр. Вона руйнує класичні стереотипи сприймання, 
внаслідок чого реальний світ перетворюється у віртуальний симулякр.  

Ж. Бодрійяр запевняє, що вважати еквівалентність знака і реальності основним принципом ре-
презентації є утопією. Втрата реальності, на зміну якій приходить гіперреальність, зумовлена тим, що 
"знаки" більше не обмінюються на "означуване", оскільки вони замкнуті на себе. Семіотичне пережи-
вання недостовірності світу, яке прочитуємо у "Міфологіях" Р.Барта, Ж. Бодрійяр трансформує в он-
тологічний вимір. Згідно з Р. Бартом, міфологізація світу відбувається шляхом включення первинних 
культурних знаків у конотативну систему другого порядку, яка використовує їх первинний зміст як до-
каз непричетності до будь-яких фальсифікацій. Тим не менше культурний досвід перевантажений па-
разитарними смислами. Для його опису бартівський термін міф, що використовується на означення 
хибного, підробного смислу, який функціонує у культурі, Ж. Бодрійяр замінює поняттям "симулякр", 
обравши загальною тональністю своїх творів меланхолію, як вияв втрати смислу у симулятивних про-
ектах. Симулякри, які наскрізно резонують дослідницький простір Ж. Бодрійяра, постають в образі 
злих демонів. Вкрадливо і підступно, пропагуючи торжество омасовлених смаків і банальність повсяк-
дення, вони руйнують культуру, постійно підштовхуючи її до самознищення. Шляхом симуляції агоні-
зуючу реальність заступає постреальність, що пропонує виживання серед уламків культури. 

Отже, реципієнт сучасної культури неодмінно потрапляє в естетико-культурну пастку імплозії, 
що породжує стратегію підміни, імітації, симуляції. Імплозія до непізнаваності трансформує звичні со-
ціальні зв’язки, забезпечуючи тріумф знакової культури. Вона є особливим типом світовідчуття, що 
свідчить про неоміфологізацію світу засобами екранної культури, внаслідок чого відбувається підміна 
реальності віртуальним симулякром.  

Результати дослідження дають змогу не тільки глибше пізнати явище імплозії, а й сприятимуть 
створенню належної рефлексивної площини для подолання сучасної соціокультурної кризи. Вони під-
водять до думки про нагальну потребу життєствердної культуротворчості з метою збереження особис-
тісної ідентичності та самоздійснення у просторі національної культури. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ІНТЕРПРЕТАТИВНОЇ  
СВОБОДИ ПЕРЕКЛАДАЧА ЛІРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ  

(КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) 
 
Розглянуто питання визначення меж інтерпретативної свободи перекладача ліричної поезії з погляду 

культурологічної науки і теорії діалогу як її частини. Проведено чітку межу між поняттями трансформаційного і 
вільного перекладу. 

Ключові слова: інтерпретативна свобода, універсально-екзистенційний код, іманентний переклад, транс-
формаційний переклад, вільний переклад, умовна формула незмінності оригіналу. 

 
Цыбулько Владимир Александрович, аспирант кафедры культурологии, Национальный педагогиче-

ский университет им. М.П. Драгоманова 
Определение границ интерпретативной свободы переводчика лирической поэзии (культурологи-

ческий аспект) 
Рассмотрен вопрос определения границ интерпретативной свободы переводчика лирической поэзии с 

позиций культурологической науки и теории диалога как ее части. Определена четкая граница между понятиями 
трансформационного и свободного перевода. 

Ключевые слова: интерпретативная свобода, универсально-экзистенционный код, имманентный пере-
вод, трансформационный перевод, свободный перевод, условная формула неизменности оригинала. 

 
Tsybulko Volodymyr, postgraduate, M. Dragomanov National pedagogic university 
Finding Borders of interpretation Freedom of Lyric Poetry Translator (Culturological Aspect) 
The article deals with the matter of finding borders of interpretation freedom in case of lyric poetry translation. 

This matter is viewed upon from the point of view of the culturologic science and the theory of dialog, being a part of this 
science. A border between the notions of transformational and free translation has been defined. 

The author focuses on the specific features of transformational model of poetic translation in comparison with 
free translation in order to define differences between these approaches. The author considers it to be an important 
matter. The culturologic point of view on transformational method of translation presents the translator with a wide range 
of interpretation freedom in comparison with the traditional immanent method. 

To reach the goals of this article the author makes the emphasis on the philosophy of dialog where mechanisms 
of preserving author’s self has been developed in the context of intertext relations and the author’s interrelation with the 
other. 

The author of the article defines two poles (scientific texts and literary text) of the role of culture in the process of 
translation and translator’s borders of freedom. In scientific translation the role of culture is the weakest but in case with 
poetic works translation this role is the strongest. 

To describe the strongest influence of culture in case with poetic translation the author of this article notices the 
strongest refiguration of the source language in comparison with the language target. According to this point of view 
translator’s freedom of any translation is limited only with the category of "Original permanence formula". 

In case with the transformational method of poetic translation "Original permanence formula" is defined through 
power of influence of images and not the language itself which gives an opportunity to make the result more comfortable. 
Although this is a characteristic of free translation. The author of this article notices that the notions of transformational 
translation and free translations are not synonymic. The main characteristic ("Original permanence formula") that creates 
difference between transformational translation and free translation is the form (the meter, number of lines, system of 
rhyming) which can be completely changed in case with free translation but must be preserved in case with 
transformational translation as a form is a priory of intercultural nature. Despite of this the author notes that the 
transformational translation form may also be changed to certain extent depending on concrete situation. 

The author makes the conclusions that the "Original permanence formula" cannot be defined. He also defines 
the formal elements that are not the parts of this formula (number of steps and partially system of rhyming). 

This article is a part of the author's dissertation research ("Poetic Translation as a Phenomenon of Cultural Senses 
Interpretation") and contains a number of questions which he is going to answer during his further scientific works. 

V. Tsybulko's article "Finding Borders of interpretation Freedom of Lyric Poetry Translator (Culturological 
Aspect)" is written according the requirements of the State Commission for Academic Degrees and Titles and can be 
recommended for publication. 

 
Розглядаючи два напрями поетичного перекладу (семіотичний та семантичний) у контексті ді-

алогу культур та визначаючи найвищий ступінь інтеркультурної діалогічності семантичного перекладу 
[8], ми зробили акцент на окресленні меж допустимої інтерпретативної свободи перекладача. Це пи-
тання є, на нашу думку, актуальним, адже за певних умов постать перекладача як співавтора поезії, 
що перекладається, може повністю закрити собою постать автора оригіналу як представника іншої 
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культури-донора, з якою перекладач як представник культури-реципієнта вступає в діалогічні стосун-
ки. У цьому випадку під сумнів підпадає адекватність перекладу як акту інтеркультурної комунікації, 
оскільки діалог передбачає не розчинення самості в Іншому, а актуалізацію Я через не-Я.  

Визначення інтерпретативних меж адекватного перекладу взагалі нерозривно з такими літера-
турознавчими поняттями, як "множинність рішень у межах адекватного перекладу" (І. Ревзін, В. Роз-
енцвейг) [6; 163], "не одиничність перекладацького рішення" (А. Швейцер) [7; 71], переклад як "встано-
влення" прагматично задовільного відношення перекладу, теоретично не єдиного, а одного з множини 
альтернативних (Р. Павеленіс) [5; 98]. Проте належний ступінь розкриття даної проблеми відсутній і в 
перекладознавстві, і в літературознавстві. Це зумовлено дуже широким спектром значення поняття 
"переклад", що викликає необхідність розв’язати дану проблему в межах не однієї, а декількох дисци-
плін, однією з яких, на нашу думку, є культурологія. Саме культурологічний аспект ведення інтеркуль-
турного діалогу в перекладі варто вважати найбільш придатним для визначення меж перекладацької 
свободи у роботі з творами такого жанру ліричної поезії, як сонет. Причиною цього можна вважати той 
факт, що в межах культурології та філософії діалогу вже розроблені механізми збереження самості 
Автора в контексті інтертекстуальних відносин та його взаємодії з Іншим. 

Спроба поглянути на справу перекладу з позиції культурології потребує виділення власне 
культурних факторів впливу на межі можливої альтернативності авторського задуму при перекладі, які 
б у найтісніший спосіб перекликалися із зазначеними перекладознавчими моментами. Серед основних 
культурологічних ознак тексту як предмету аналізу слід виділити такі: залежність від соціокультурного 
середовища; здатність тексту віддзеркалювати численні й різноманітні смисли, властиві даному сере-
довищу; поліфонічність значень; наявність у тексті, окрім "відкритої", також "прихованої" інформації 
("підтексту") у вигляді універсально-екзистенційного коду – мовою філософії діалогу – це Третій, що у 
процесі перекладу постає як засіб стримання свободи перекладача. Остання, проте, не означає необ-
хідність тотальної скутості перекладача-інтерпретатора вихідного тексту.  

Якщо розглядати наукові тексти, то не викликає сумніву той факт, що за даних умов межі сво-
боди перекладача-інтерпретатора будуть близькими до нульової відмітки, адже заміна значення будь 
якої з денотативних одиниць потягне за собою неадекватну для наукової ситуації зміну значення текс-
ту як інформативної одиниці цілого. 

Важливо зазначити, що культурологічна складова дістає тут найменшої значущості. Це пояс-
нюється тим, що Я та Інший, хоч і є формально представниками різних культур, проте в межах науко-
вого дискурсу входять у єдине поле, що обмежується не культурологічним, а науково-тематичним кон-
текстом. Порівняно з текстами будь-яких інших жанрів, науковий переклад перетворюється на процес 
формулоподібної підміни денотатів (незважаючи на складну структуру даної підміни). Таким є, напри-
клад, принцип роботи електронних перекладачів, які не здатні на сьогоднішній день повністю замінити 
людину в такій справі, як переклад, навіть на першій сходинці науково-тематичного перекладу. 

Зовсім іншою справою видається переклад художній, тим більше, поетичний (особливо пере-
клад ліричної поезії). У даному випадку маємо справу з повною цільовою переорієнтацією і найсиль-
нішим виявом рефігурації вихідної мови відносно цільової мови перекладу.  

Під час перекладу саме ліричної поезії передача лінійної інформації перестає бути найголовнішою 
метою перекладу, так само як це не було найголовнішою метою створення тексту оригіналу. Під акцент тут 
підпадає ефект психологічного впливу тексту на реципієнта (читача). Це, проте, не означає, що сила номі-
нальних значень окремих денотатів сходить при перекладі нанівець, адже, як правило, текст оригіналу (це 
стосується також багатьох видів поетичних текстів), окрім психологічного впливу, репрезентує певну сюже-
тну ситуацію, руйнування якої при перекладі призведе до знищення авторського задуму (повне знищення 
Іншого відносно Я перекладача) і внаслідок цього до повного унеможливлення діалогу сторін. Найважли-
вішою тут є передача експресії твору, а для цього потрібна певного роду свобода того, хто її здійснює.  

Важливо те, що результат художнього перекладу має бути націлений зовсім на іншу аудиторію 
як в територіально-культурному, так і в епохальному плані, а адекватне розуміння авторської інтенції, 
що є актом інтеркультурного діалогу, неможливе без деякого ступеня перекладацького "свавілля", що, у 
свою чергу, полягає в комунікативно-адекватному використанні засобів мови перекладу, що, по суті, є 
відображенням реально існуючих на конкретному епохальному проміжку життя соціокультурних правил 
та норм культури реципієнта, які за відсутності суворих, "формульних" зв’язків з відповідними засобами 
вираження в культурному просторі донора становлять соціолінгвістичну базу інтеркультурної варіатив-
ності: "… на "вході" перекладач має дискретний текст у вигляді лінійної послідовності мовних знаків, а на 
"виході" сприйняття, або, точніше, на переході в континуум свідомості і пам’яті – деякий аморфно-
нерозділений семантичний "згусток" ("семантичний запис"), який для перекладача і є недискретним усві-
домленим смислом" [4]. Безпосередньо передача цього усвідомленого смислу, а не лінійної послідовно-
сті мовних знаків оригіналу є основним завданням перекладача-інтерпретатора художнього твору. 

Отже, "свавілля" перекладача-інтерпретатора у процесі будь-якого перекладу обмежується 
лише такою категорією, як умовна "формула незмінності оригіналу", яка у випадку з художнім різнови-
дом розглядуваного процесу є найслабшою його складовою.  

Якою постає умовна "формула незмінності оригіналу" у випадку з ліричною поезією? Відповіс-
ти на це запитання можна, виходячи з головної інтенції даного виду художніх творів, якою є передача 
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поетом-ліриком своїх почуттів та емоцій, свого внутрішнього світу таким чином, щоб читач, на якого 
націлені його рядки, зміг відносно адекватно їх розтлумачити. Важливим елементом стає, таким чи-
ном, не стільки безпосередньо образ як предметне явище, втілене за допомогою граматичних і лекси-
чних засобів певної мови, скільки сила впливу. Сюжетної основи подібної до тієї, що формує "формулу 
незмінності" прозового тексту, тексти ліричної поезії здебільшого не мають, тобто перед переклада-
чем не стоїть завдання суворо дотримуватися предметних одиниць тексту, що перекладається. Отже, 
першим з елементів, що, на нашу думку, складають "формулу незмінності оригіналу" при перекладі 
ліричної поезії і, разом з тим, впливають на його адекватність, стає передача сили впливу оригіналь-
ного образу, в той час як предметна його складова (що її можна назвати елементом поетичного сюже-
ту) відходить на задній план і займає другорядні позиції. 

Якщо вести мову про трансформаційну формулу перекладу, то за даних умов перекладач "… 
враховує лише протяжність тексту і не звертає ніякої уваги на функціонування самої мови" [1; 471]. 
Тобто перекладач, який також є читачем оригіналу, не звертає великої уваги на особливості тієї мови, 
якою творив автор оригіналу, і під впливом авторського образу фактично вільно переорієнтовує час і 
місце творення, по-своєму відповідає на "поклик" Іншого, забезпечуючи можливість інтеркультурного 
спілкування, робить текст більш "комфортабельним" і легким. Таким є і результат "вільного перекла-
ду". Проте не слід стверджувати, що "трансформаційний переклад" є синонімічним для такої категорії, 
як "вільний переклад". У випадку з вільним перекладом Я перекладача використовує вихідний авто-
рський текст (Іншого) лише як джерело базисного натхнення для фактично власної творчості, реально 
нічим себе не обмежуючи (як на рівні форми, так і на рівні змісту). За таких умов особистість Автора 
оригіналу (Інший) повністю розчиняється і зникає під впливом Я перекладача, задачею якого є не по-
шук компромісу (Третього), не налагодження діалогічних зв’язків з Автором, а спроба створити власне. 
Єдиним елементом, що, можливо, поєднує Я перекладача та Іншого – це те натхнення, яке перекла-
дач отримав від автора оригіналу, що аж ніяк не можна назвати Третім. Переклад за таких обставин є 
повністю окремим, незалежним від оригіналу твором, а перекладач – не співавтором перекладу, а по-
вноправним автором цього окремого твору. 

Зовсім по-іншому ми схильні дивитися на трансформаційну модель поетичного перекладу, в 
якій хоч і відчувається значною мірою свобода перекладача, проте ця свобода має, на відміну від ві-
льного перекладу, свої межі. Іншою постає до нас сама інтенція створення поетичного тексту, що і 
формує дані межі. Перекладач вихоплює з оригінального тексту не натхнення для здійснення власних 
інтенцій (в умовах вільного перекладу це саме так), а безпосередньо авторську інтенцію – контекст 
"між рядків" ("відлуння" тексту, за Г.-Г. Гадамером). Підтекст і стає тим елементом, у якому знаходить 
себе Третій, який і накладає ліміт на інерцію розгортання інтерпретації, чим дозволяє утримати автен-
тичність оригіналу. 

Виконаний за трансформаційною моделлю переклад разом з утриманням авторської інтенції 
чітко визначає векторні орієнтації суб’єкта в процесі читання: тобто однозначно зрозумілі (не плутати з 
дослівно переданими) семіотичні ряди середовища текстового функціонування з одного боку і прийня-
ті у тій чи іншій культурній традиції системи значень – з іншого, що має наслідком свого роду адекват-
не дешифрування і призводить до його вичерпного розуміння не тільки в інформаційному плані, але, 
що найголовніше, в плані художньо-експресивному.  

Можна дійти висновку, що в даному аспекті "формульні" рамки, якими обмежується свобода 
перекладача-інтерпретатора відносно зміни формальних одиниць оригінального поетичного тексту, не 
існують і номінально визначити їх на рівні загальних правил неможливо, адже головною метою стає 
передача не цих формальних одиниць, а вихопленого з них художнього потенціалу, який потрібно ре-
алізувати в межах іншої ситуації (відмінної від однозначної ситуації оригіналу). Однозначна зрозумі-
лість семіотичних рядів перекладу не заперечує множинності інтерпретативних варіацій, адже не є 
синонімом однозначної інтерпретативної подачі: головну ознаку однозначності в другому випадку ста-
новить єдиний вектор інтерпретації, тоді як у першому (випадок однозначної зрозумілості) можемо 
мати справу з безмежною кількістю відносно однонаправлених інтерпретативних векторів, художня 
сила яких в межах культури і епохи реципієнта буде еквівалентною силі єдиного поданого вектору 
оригінального тексту в межах культури і епохи донора. Важливо те, що така довільність не є синоні-
мом руйнування адекватності, хоча подекуди може сягати рівня вільного перекладу. 

Досить відмінну ситуацію маємо змогу спостерігати у випадку з другим способом прочитання 
(бартівський текст-насолода), який ми схильні прирівнювати до результату традиційного філологічного 
(семіотичного) перекладу. Таке прочитання "збуджує смакувати кожне слово, наче линути, припадати 
до тексту; воно дійсно потребує старанності, захопленості… за такого читання ми потрапляємо у по-
лон вже не обсягу (у логічному смислі слова) тексту, що розшаровується на множинність істин, а ша-
руватості самого акту означування" [1; 471]. Звичайно, що таке читання потребує особливого читача, 
який може вистрибнути зі своєї культури на користь культури Іншого, обмежуючи себе її рамками. 

Роль "виробника", своєю чергою, вимагає глибокої креативності і свободи сприйняття, що мо-
же занадто обтяжувати читача власне перекладу, основним завданням якого є сприймання створено-
го, а не безпосередньо створення. У цьому, на нашу думку, полягає основний недолік традиційного 
семіотичного підходу. Роль перекладача при цьому суголосна сформульованій Ж. Деррідою практиці 
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"наївного читача", що прагне формальної точності смислової інтерпретації. На противагу цьому науко-
вець пропонує віддатися "вільній грі активної інтерпретації", що обмежується лише "рамками конвенції 
загальної текстуальності" [3; 264]. Лише "свідомий читач" – деконструктивіст здатен подати новий зра-
зок демістифікованого прочитання, тобто істинну деконструкцію тексту" [9; 23]. Під істинною реконст-
рукцією в царині перекладу слід розуміти спробу співвіднести намір (задум) автора оригіналу, що він 
його намагався втілити в рамках своєї культури (культура донор) і своєї епохи, з сучасною епохою 
творення перекладу і іншою культурою.  

Необхідно диференціювати ролі образно-змістових і формальних елементів у процесі пере-
кладу відносно такої науки, як культурологія. Важливою характеристикою будь-яких елементів, що 
відносяться суто до передачі образів та змісту, є певна культурно-часова основа, на якій їх було ство-
рено, тобто відсутність їх апріорної інтеркультурності: саме з огляду на цей факт важливим стає пошук 
елементу, який би замістив собою брак цього інституту; з культурологічних позицій діалогічної взаємо-
дії – це пошук Третього. Формальна побудова поетичного твору здебільшого позбавлена залежності 
від деякої певної культури чи часу і, як правило, має інтеркультурний характер. Саме тому її збере-
ження є частиною тієї формули обмеженості перекладача, що відрізняє трансформаційний переклад 
від вільного. Винятком може бути, наприклад, побудова хорейної віршової стопи французькою мовою, 
де на історично-культурному ґрунті склалося суворе правило розміщення наголосу в словах на остан-
ньому складі недотримання цього правила, або неувага до формального аспекту може негативно по-
значитися на адекватності передавання саме цього тексту в межах іншої культури. Отже, ми доходимо 
висновку про досить сувору обмеженість перекладача-інтерпретатора як представника семантичного 
напряму поетичного перекладу відносно передачі форми тексту, що перекладається. Це означає, по-
перше, що оригінальний поетичний текст має бути переданий поетичним текстом; по-друге, має бути 
збережена кількість рядків і система їх групування; по-третє, збереженим повинен бути віршовий роз-
мір поезії у найширшому розумінні даного елементу. Саме такою ми бачимо формулу найсуворіших 
меж семантичного перекладу відносно перекладу вільного, де перекладач має повне право нехтувати 
формальними ознаками: перекладати віршові рядки прозовими, на свій власний розсуд змінювати 
віршовий розмір, кількість і систему групування рядків. 

Останнє, проте, не означає тотальну несвободу передачі форми під час семантичного перекла-
ду, адже, окрім запропонованої "формули формальної незмінності", існує значна кількість формальних 
елементів, чітке "копіювання" яких може бути необов’язковим і навіть небажаним, з огляду на пряму 
пов’язаність цих елементів з особливостями структури мови як одного з означників культури. У випадку з 
практикою англо-українського поетичного перекладу до таких елементів передусім слід віднести довжи-
ну створюваних перекладачем рядків (мається на увазі кількість стоп того чи іншого віршового розміру). 
Пов’язаність цього елементу з побудовою мови як культурного явища випливає з того факту, що слова-
елементи українського мовлення найчастіше є довшими за англійські мовленнєві структури. Отже, біль-
шу довжину україномовного поетичного рядка-перекладу відносно його англійського відповідника можна 
повною мірою вважати нормою, а не винятком. Подібні зміни мають, таким чином, пряме відношення до 
культурологічного процесу пошуку Третього як засобу порозуміння між Я та Іншим. 

Ще одним елементом формальної побудови поетичного тексту, який не слід однозначно відно-
сити до запропонованої "формули формальної незмінності", є система римування. Звичайно, збере-
ження цього елементу можна вважати бажаним, а іноді навіть вирішальним, що яскраво простежуєть-
ся, наприклад, у випадку з таким жанром, як сонет: розрізняють італійський (петрарківський) і 
шекспірівський (англійський) його різновиди, відмінні як схемою групування рядків, так і принципом 
їхнього римування. Вирішальність принципу передачі моделі римування обумовлена вихідною інтер-
національністю понять "шекспірівський сонет" і "італійський сонет". 

Проте не слід забувати, що в деяких випадках дотримання системи римування оригіналу може 
негативно вплинути на передачу сили поетичного образу. У даному випадку зміну макету римування в 
рамках сталих віршових структур можна виправдати.  

Виходячи з неможливості визначення "формульних" рамок, ми визначили відмінність трансфо-
рмаційного перекладу поезії від вільного, що полягає у суттєвій обмеженості першого в передачі фор-
ми ("формула формальної незмінності"), яка у своїй основі, на відміну від змістово-образного компо-
нента, містить апріорі інтеркультурний імпульс. Формальними елементами, які не слід відносити до 
формули формальної незмінності (з можливістю їх трансформації) у випадку з англо-українським по-
етичним перекладом, варто вважати довжину рядків (кількість стоп) та, частково – систему римування. 
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ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ В ДИЗАЙНІ ПАКУВАНЬ 

 
Відповідно до запитів щодо художнього образоутворення автор вбачає доцільним звернутися до принци-

пу "тектонічності" у створенні дизайну пакувань; провести аналогію між використанням терміна "тектонічність" в 
архітектурі та у проектуванні пакувань. На основі аналізу існуючих на ринку пакувань виокремити та поєднати їх в 
угруповання за тектонічними ознаками (структурами); визначити їх відмінності та спільні якості для подальшої 
проектної творчості, в тому числі у підготовці фахівців з графічного дизайну. 

Ключові слова: тектонічність, тектонічні структури, дизайн пакувань, проектування. 
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Чуева Оксана Владимировна, старший преподаватель, Киевский национальный университет куль-

туры и искусств 
Тектонические структуры в дизайне упаковок 
Согласно требованиям, предъявляемым к созданию художественного образа упаковок, автор видит це-

лесообразным обратиться к принципу "тектоничности"; провести аналогию между использованием термина "тек-
тоничность" в архитектуре и в проектировании упаковок. На основе анализа существующих на рынке упаковок 
выделить и объединить их в группы по признакам тектоничности; определить их различия и общие характеристи-
ки для дальнейшего проектного творчества, в том числе при подготовке специалистов по графическому дизайну. 

Ключевые слова: тектоничность, тектонические структуры, дизайн упаковок, проектирование. 
 
Abizov Vadym, D.Sc. in Architecture, professor, Kyiv National University of Culture and Arts 
Chuyeva Oksana, senior lecturer, Kyiv National University of Culture and Arts 
Tectonic structure in the packaging design 
The author sees it appropriate to apply the concept of "tectonics" according to the requirements, imposed on the 

creation of an artistic image of packages. One should draw an analogy in using of the term "tectonics" in architecture and 
in the packaging design. 

The term "tectonics" borrowed from architects is powerfully maintained in the artistic design, although people 
use it much less in the design than in the architectural design. According to the dictionary-directory "Architecture", the 
term "tectonics" has several definitions. It refers to the building structure, and to the correlation between supporting 
structures and features of the materials and the method of distribution of the load on them; it also refers to the principle of 
the physical structuring of architectural forms depending on the nature of the system design[2, 284]. In our opinion the 
most appropriate for the design packages, the concept of "tectonics" fits the process of formation packages.  

Formula that was derived by ancient Roman architect Vitruvius: benefit, reliability, beauty, never better suits to 
the requirements imposed on packaging design. 

Set of successfully visualized characteristics, provides more persuasive influence on the consumer than 
everyday advertising messages. Hence, we get the opportunity to see the process of forming as a powerful and original 
way of presenting and promoting products on the consumer market. Thus, using the concept of aesthetic-constructive-
technological system is logical and appropriate for the understanding the concept of "tectonics" in designing packages. It 
will clearly define the factors influencing the organization of packaging design work. This has methodological importance. 

Based on the analysis of existing packages on the market, select and combine them into groups according to 
the tectonic characteristics. In packaging design tectonics finds its expression through the characteristics of the material, 
rational design, efficiency and newness, through artistic and graphical visualization of objects in the package, i.e., color, 
graphical techniques, text and other components. 

We take into account the tectonic principle as a required item in the design process that serves as additional 
proof in favor of creating additional classification of the packaging according to tectonic characteristics . It is tectonics 
structure that confirms the unity of form, design and functionality. 

In a broad sense, such unity determines the ratio of major and minor elements of the overall composition in any 
work of art. As it is in architecture, the quality of tectonic solutions is based upon common methodological principles, 
which ensure the implementation of complex social, technical, technological, environmental, economic, aesthetic, and 
other requirements. Perfection in the packaging design is achieved by the harmonious combination of structure, by 
optimal use of the material, by manufacturing technology, its economy (including recycling) and artistic solutions. 
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The study identified four tectonic type of packaging designs: unified, shell, expositional and imaginative types. 
Each type has its own characteristics and differences, both technical and aesthetic design and visual design. We 
propose the classification of packaging designs on tectonic features based on the character of creation three-
dimensional structure due process of interaction with material goods, which is inside the package.  

Analysis of samples of packages and division them by tectonic types demonstrates an example of successful 
solutions for design problems by modifying the functional characteristics due to tectonic features material. One can 
strengthen the overall impression of the package, by offering to use multiple types of materials simultaneously in a single 
package, although this is not for each of introduced types. 

We defined tectonic types of the packages. This will help to predict the future path for the introduction of 
volumetric-spatial structures. This indicates the dependence of the development of communicative function of the 
packages on the material-technical base and printing facilities, as well as the level of training of graphic designers. 
Deeper study of the packaging design mechanism with observing the tectonics of materials and construction will be 
useful for the creative development and for theproject developments.  

Key words: tectonics, tectonic structure, packaging design. 
 
Запозичене з архітектури поняття "тектоніка" міцно утверджується в царині художнього конс-

труювання, хоча в дизайні до нього звертаються рідше, ніж в архітектурній практиці.  
Згідно з коротким словником-довідником "Архітектура", виданим Державним науково-дослідним ін-

ститутом теорії та історії архітектури і містобудування, термін "тектоніка" має такі визначення: 1. Фізи-
чна структура будинку, розподіл речовин у просторі і взаємозв’язок несучих і несенних елементів 
конструкцій, які визначаються міцнісними властивостями матеріалів і принципами передачі і сприйнят-
тя навантажень. 2. Усталені принципи фізичного структурування архітектурної форми залежно від ха-
рактеру конструкційної системи [2, 284]. Наприклад, каркасної, стінової чи просторової конструктивної 
(конструкційної) системи. 

Найбільш сприятливим, на нашу думку, для художнього конструювання, в т.ч. для проектування 
пакувань, є поняття "тектонічність", визначення якого повністю відповідає його розумінню у формуван-
ні пакувань, якщо замінити слова "архітектурної форми" на "пакувальної форми". В словнику цей тер-
мін визначається як: відповідність архітектурної форми об’єктивним законам побудови матеріальних 
утворень, завдяки якій форма зберігає свою фізичну цілісність і незмінність в просторі і часі [2, 285]. 

Cупрематичні архітектурні моделі (архітектони) та плакати Малевича і Лісицького, макети й 
фотографії Родченко та особливо художньо-експериментальні доробки архітектора Черніхова [6] дають 
приклади використання тектоніки в якості інструменту дизайнера, залишаючись актуальними й сьогодні [5]. 

Водночас поняття "тектоніка" і "тектонічність", так добре знайомі архітектурно-будівельній ау-
диторії, в практичній діяльності дизайнерів-графіків згадуються лише дотично до історичних здобутків 
та залишаються осторонь від практики дизайнерів, що проектують пакування. Тобто у проектуванні 
пакувань тектонічна складова майбутньої конструкції пакування стає (лишається) прерогативою тех-
нологів пакувального виробництва.  

Аналізуючи специфічні вимоги до формоутворення пакувальних конструкцій, вважаємо за доціль-
не встановити всі інтегративні зв’язки між як естетичними вимогами, так і вимогами технологічності, еконо-
мічності щодо витратних матеріалів, логічності наповнення й запаковування, міцності та надійності утри-
мання товарів, зручності користування. Проектувальник пакувань не має права виділити жодний з цих 
чинників на першочергове місце й приділити йому більше уваги, ніж іншим. Власне, утримання рівноваги 
між художньо-образними та утилітарними якостями пакувальних конструкцій і складає сутність процесу 
проектування, тобто створення тектонічної структури, що відповідає функціональним, конструктивним, 
технологічним і естетичним вимогам. Адже саме матеріал та об’єм несуть в собі тектонічні характеристики 
та дають уявлення про об'ємно-просторової структурі. Конструкція будь-якого пакування повинна "працю-
вати". Пакування без виконання своїх основних функцій, як то: захист продукту, його збереження та рек-
ламування – може втратити свою тектонічну структуру та естетичну виразність. 

Тут доречно знов звернутися до архітектури і згадати її формулу, влучно сформульовану відо-
мим давньоримським зодчим Вітрувієм: корисність, міцність, краса. Ця триєдність якомога краще під-
ходить до вимог щодо дизайну пакувальної продукції. Варто зауважити лише необхідність врахування 
такої вимоги, як економічність, що також є цілком важливим сьогодні і для архітектури. Вважаємо та-
кож доцільним звернутися до науково-методологічного та практичного досвіду архітектури, де поняття 
конструктивних і технологічних систем, архітектурно-конструктивних і архітектурно-будівельних систем 
здобули усталені і зрозумілі значення. Ці поняття ретельно досліджені у фундаментальній монографії 
професора В. Абизова "Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем". В цій праці також визнача-
ється термін "архітектурно-будівельна (архітектурно-конструктивно-технологічна) система" як сукуп-
ність взаємопов'язаних архітектурних, конструктивних і технологічних рішень, які ґрунтуються на єди-
них методологічних принципах формування житлового середовища та забезпечують реалізацію 
комплексу соціально-демографічних, містобудівних, функціонально-розпланувальних, технічних, тех-
нологічних, екологічних, економічних, естетичних та інших вимог [1, 13]. 

Водночас важливим для проектування пакувань буде і розуміння в цій монографії структурної 
моделі архітектурно-будівельних систем (АБС), яка включає наступні три підсистеми: архітектурно-
просторову (композиційну), конструктивну (тектонічну), технологічну (виробничо-будівельну). Кожна з цих 
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підсистем має ієрархічний ряд власних взаємозалежних структурних елементів, подальша класифікація 
яких має відкритий характер, що дає змогу враховувати багатоаспектність інформації та ступінь її взаємо-
дії з іншими елементами й їх угрупованнями у вирішенні конкретних архітектурно-будівельних завдань. 
Побудова структури моделі архітектурно-будівельних систем і оперування нею дасть можливість визначи-
ти характер поведінки системи, передбачати її майбутній стан, тенденції та перспективи розвитку.  

Отже, для розуміння поняття тектонічності в проектуванні пакувань уявляється цілком логічним та 
доцільним використати поняття композиційно-конструктивно-технологічної або естетично-конструктивно-
технологічної системи. Це дозволить досить чітко визначити коло явищ, пов'язаних з організацією та конс-
труюванням матеріальних утворень (пакувальної продукції), що має важливе методологічне значення. 

Переважна більшість конструкцій для пакувальної продукції не стільки проектується для пев-
ного товару з врахуванням ситуації на споживчому ринку та специфічних потреб самого товару, скіль-
ки обирається з числа вже наявних й каталогізованих конструктивних вирішень, у які вносяться коре-
гування параметрів для певного товару. "…розвиток пакувальної продукції, спровокований змінами 
(економічними, соціальними, демографічними, екологічними) у суспільстві, видає щорічно у світі тисячі 
новітніх рішень, створює більше 250 тис. нових видів упаковки" [4]. Багато з цих пакувань є цілком ін-
новаційними або потребують доволі незначних модернізацій технологічних ліній. Цілісність форми па-
кування відображає логіку і органічність зв'язку його конструктивного рішення з графічним рішенням, 
тобто втіленням загальної концепції. В конструкції пакувань тектоніка знаходить своє вираження через 
властивості матеріалу, раціональність конструкцій, їх ефективність і новизну та художньо-графічну 
візуалізацію замовлених об’єктів для пакування, тобто через композиційну побудову, колір, графічну 
техніку та інші складові. Обидва ряди обставин в загальному рішенні можуть діяти як заодно, так і 
вступати в протиріччя та навіть заперечувати один одного – від цього залежатиме кінцевий результат 
зусиль по тектонічній організації об'єкта проектування і його естетична виразність [3]. 

Сучасні можливості технологічного поєднання одночасно кількох матеріалів дозволяють дизайне-
рам пакувальної галузі, як архітекторам і промисловим дизайнерам одночасно використовувати в проект-
них розробках декілька видів матеріалів (паперів, картонів, пружноеластичних полімерів, тонкостінних маг-
нітів тощо) та проектувати округлі, ускладнені форми у створенні пакувань. Оригінальне й образно виразне 
формоутворення пакувань не тільки виділяє групу товарів в цілісну лінійку товарів, а й захищає продукцію 
товаровиробника від підробок. Ця властивість набуває особливої актуальності в разі представлення това-
рів у мережах супермаркетів, так як ускладнює, здорожує і подовжує у часі процес виготовлення підробки, 
роблячи його невигідним. Зауважимо, що чим оригінальніше пакування (це стосується не тільки форми, а 
й матеріалів, фарб, методу нанесення зображення), тим складніше зробити підробку.  

Звідси випливає, що сприйняття форми упаковки має не другорядне, а першочергове значення 
в процесі вибору продукту споживачем та його першого враження про товар. Отже, орієнтованість 
проектувальників на конструктивні зміни з вдалим поєднанням графічного рішення підсилює сприй-
няття цілісної інформаційної структури, яку уособлює собою пакування. Потенціал, закладений у тек-
тонічній структурі пакувань, не припускатиме нехтування проектними вимогами, технічним завданням 
та унеможливить подальше необ’єктивне ускладнення пакувальних конструкцій. Перевірена часом 
теза про корисність, міцність, красоту якнайдоречніше стосується процесу проектування пакувань. 

Орієнтованість пакувальної продукції на забезпечення єдності між комунікативними властивос-
тями графіки та тектонічними структурами стверджує необхідність виділення в якості одного з перших 
елементів проектного пошуку для пакувальної продукції її формоутворення. До основних складових 
процесу формоутворення нами віднесено тектонічність конструктивного вирішення пакувань, що за-
безпечує єдність функціональних, естетичних і рекламних характеристик. Сукупність означених характе-
ристик впливає на споживачів набагато більше та переконливіше, ніж повсякденні рекламні звернення 
та заклики. Звідси, отримуємо нагоду розглядати формоутворення як потужний засіб оригінального 
представлення товарів.  

Водночас проектування інноваційних пакувань потребує обґрунтованого вирішення суттєвого 
протиріччя. З одного боку, нові пакування не повинні механічно наслідувати вже встановлені зразки 
пакувальних конструкцій та їх графічне вирішення (йдеться про представлення на споживчому ринку 
нових товарів або товарів від нових виробників.) З іншого боку, вже сформовані й апробовані системи 
представлення товарів не варто руйнувати. Це дезорієнтує споживачів.  

Вирішення означеного протиріччя потребує розуміння, що інноваційність та оригінальність (в 
тому числі конструктивного вирішення) як споживча якість не має вартості сама по собі. Вона зале-
жить від властивостей й споживчих характеристик самого товару, його вартості і від попиту на нього. 
Оманлива ординарність більшості пакувань насправді є результатом багаторазового відбору най-
більш універсальних форм. Розвинене об’ємно-просторове мислення проектувальників та їх обізна-
ність у тектонічних особливостях матеріалу дає можливість розширити бачення різноманітності конс-
труктивних вирішень без попередніх розрахунків та здійснювати численні оперування уявними 
об’ємно-просторовими конструкціями та утворювати їх технологічні розгортки без інженерних розраху-
нків з урахуванням майбутніх графічних рішень об'єкта. 

Залучення принципу тектонічності до обов’язкового пункту в процесі проектування є додатковим 
свідченням на користь доцільності впровадження до існуючої класифікації пакувальної продукції ще й 
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класифікації за її тектонічними особливостями. Оскільки саме тектонічність структури є ствердженням 
неподільної єдності форми, конструкції й функціонального призначення. В широкому сенсі цей принцип 
обумовлює відношення головних та другорядних елементів композиційної будови будь-якого твору мис-
тецтва. Як згадувалось вище, якість тектонічного вирішення в архітектурі ґрунтується на єдиних методо-
логічних принципах, що забезпечують реалізацію комплексу соціальних, технічних, технологічних, еколо-
гічних, економічних, естетичних та інших вимог. Так і в проектуванні пакувань досконалість досягається 
гармонійністю поєднання в конструкції оптимального використання матеріалу, технологію виготовлення, 
її економічність (з урахуванням подальшої утилізації) та художнього рішення. Головна закономірність 
архітектоніки полягає у забезпечення всебічної єдності форми й змісту, що втілюється як у розподілі 
мас, в ритмічній будові форм, в пропорціях, подекуди – в колористичній гармонії складових частин.  

В основу запропонованої нами класифікації пакувальних конструкцій за тектонічними особли-
востями матеріалу покладений характер формування об’ємно-просторової структури, зумовлений 
способом взаємодії матеріалу з товаром, що міститься всередині пакування.  

Сьогодні з маси продукції, що реалізується на споживчому ринку, можна виділити так звані 
уніфіковані пакування. Зразки таких пакувань допоки чисельно переважають і на пакувальному, і та 
споживчому ринках країни. Характерною їх ознакою є: 

- монолітний характер пакувального об’єму, що наслідує форму правильного паралелепіпеду, 
циліндру, конусу або трапеції. Згідно з технологічними вимогами у виготовленні таких пакувань пови-
нен бути присутній один уздовжно-клейовий шов, завдяки якому пласка технологічна розгортка фор-
мується у заготовку пакувального об’єму, що надалі збирається виключно за допомогою конструктив-
но-затворних елементів; – урізноманітненням конструкцій для цього угрупування є висічка "вікна" з 
наступним заклеюванням його плівкою або без неї. 

Такі пакувальні конструкції переважно позбавляють споживачів можливості побачити сам то-
вар, а відтак потребують його відтворення графічними засобами на пакувальних площинах. 

Альтернативу вищерозглянутим уніфікованим пакуванням утворюють оболонкові конструкції з гоф-
рокартону для групового представлення товарів та характеризуються: збільшеною кількістю та розміром 
"вікон"; збираються без склеювання, проте після наповнення потребують додаткового запаковування тер-
мозбіжною стрейч-плівкою та її термозварювання; такі конструкції дають споживачу можливість скласти 
власне уявлення про товар; не потребують значної кількості наочної інформації, що обтяжує й переванта-
жує процес сприйняття. Однак, інформаційний акцент про особливі та унікальні якості товарів у такому ви-
падку буде перенесено з системи графічних елементів на індивідуальність пакувальної конструкції.  

Відтак прискіпливий огляд реалізованих вирішень пакувальної продукції дозволяє помітити ще 
кілька вирішень, відмінних від уніфікованих та оболонкових. Одним з таких вирішень є пакування з поси-
леною презентаційною функцією. Конструктивні вирішення пакувань можуть бути надзвичайно різнома-
нітними – від цільних геометричних об’ємів з висічками для утримання товарів до тектонічно виразних 
структур. Такий тип пакувальних конструкцій ми вважаємо за доцільне визначити як експозиційні. Вони 
надають споживачу можливість: 

- скласти власне уявлення про товар, одночасно створюючи навколо нього символічний ореол 
значущості та посиленої уваги, тобто підкреслити унікальність або споживчу вартість товарів; 

- утворювати для товарів ще одну додаткову "вітрину" через формотворення пакувань; 
- частіше за все такі пакування складаються з кількох технологічних розгорток і містять поєд-

нання – аж до підкресленого контрасту, тактильних характеристик різних матеріалів (прозорого пруж-
ньоеластичного полімеру та фактурної поверхні картонажних деталей). 

Графічне вирішення таких пакувань потребує представлення не стільки образної, скільки фун-
кціональної інформації (знаку виробника та назви самого товару), що виправдовує підвищені витрати 
на експерименти з їх формотворенням: членування та вигин поверхонь навіть за рахунок часткового 
порушення щільності самого об’єму у ребрах жорсткості.  

Наступний запропонований нами образний тип пакувань є найбільш варіативним за характе-
ром тектонічної будови. Його об’ємно-просторове формоутворення здатне відображати інформаційні 
характеристики об’єктів навколишньої дійсності, процеси, події або явища, позбавлені чітко вираженої 
матеріальної форми. Пакування образного типу характеризуються: 

- специфікою відображення на пакуванні продукту всередині конструкції, тобто образ пакова-
ного товару має асоціативне закріплення у формоутворенні, яке зазнало певних образних та конструк-
тивних трансформацій; 

- пакування образного типу частіше за все мають складну об’ємно-просторову будову та мо-
жуть бути утворені як з однієї, так і з кількох технологічних розгорток; 

- пакування означеного типу обов’язково повинні бути придатні до не обтяжливого поєднання 
окремих частин загальної конструкції, забезпечувати зручність наповнення товаром, його дозування 
та зручність для споживачів під час користування пакуванням. 

Серед пакувань образного типу конструкцій у процесі дослідження виявлені пакування, у яких 
об`ємно-просторові та тектонічні характеристики є спрощеними та максимально підлаштованими від-
повідно технологіям виробництва, якостей застосованих матеріалів, транспортування та фінальної 
зборки. До таких нестандартних, можливо, ускладнених проектних пропозицій тяжіють студентські 
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розробки та ексклюзивні пакування. Такі пакування можуть позбавляти споживача можливості наочно 
побачити сам товар, однак пропонують прийняти його якості як відповідність встановленому у суспіль-
стві інформаційного коду, закріпленому у їх формотворенні. Їх графічне вирішення потребує мінімаль-
ної кількості образної інформації, оскільки образність вже закладено у тектонічній будові, тобто у 
формовиявленні. Графіка в цьому випадку доповнює інформаційну систему, уточнює назву й характе-
ристики товару, виробника та забезпечує наявність всієї функціональної інформації, що повинна су-
проводжувати пакування. Застосування образних пакувань є можливим практично для всіх видів то-
варів, однак допоки вони також переважають у сегменті сувенірно-подарункової продукції, в тому числі 
й кондитерських та лікеро-горілчаних виробів. 

Дослідження наявних зразків пакувальної продукції та розподіл їх по типам дає приклади успі-
шного вирішення проектних задач за рахунок змін у функціональних характеристиках кожного типу 
конструкцій з урахуванням тектонічних характеристик матеріалу. Посиливши загальне враження від 
пакування, проектувальник водночас може їх сформувати, застосовуючи тектонічні особливості різних 
матеріалів та варіанти їх поєднання в одному пакуванні. Такі зміні можливі в межах всіх означених те-
ктонічних угруповань: уніфікованого, оболонкового, експозиційного та образного типів пакувань. Обо-
лонкові пакування репрезентують найменшу кількість поєднань різних матеріалів у пакувальних конс-
трукціях, позаяк майже завжди використовується однин тип матеріалу.  

Проаналізувавши термінологічний апарат архітекторів, нами визначені деякі спільні ознаки в 
архітектурному проектуванні та проектуванні пакувань. Зокрема, поняття "тектонічність", запозичене у 
архітекторів, повністю відповідає його розумінню у формуванні пакувань. Запропоновано для подаль-
шого розгляду фахівцями з проектування пакувань розуміння поняття тектонічності як композиційно-
конструктивно-технологічної або естетично-конструктивно-технологічної системи. Застосовуючи його в 
аналізі та дослідженні типології пакувань, нами запропоновані нові типи щодо розширення класифіка-
ції пакувань за принципом їх тектонічного "походження". Сучасні технологічні можливості матеріалів 
дозволяють розширити проектний пошук тектонічних форм у всіх вищеозначених типах пакувань. Тен-
денції до зростання рівня інформативності самих пакувань, чіткої спрямованості на кінцевого спожи-
вача, на цільову споживчу аудиторію зумовлюють подальшу глобалізацію товарного ринку. Визначені 
тектонічні типи пакувань згідно зі сформованими на ринку тенденціями дадуть змогу здійснити прогноз 
щодо подальшого пошуку та впровадження у виробництво різноманітних тектонічних об’ємно-просторових 
структур, так як око споживача швидше виділить на полиці магазину навіть знайомий, але нестандар-
тно упакований товар. Це свідчить про залежність генези комунікативної функції пакувань від розвитку 
матеріально-технічної та поліграфічної бази, а також від фахового рівня підготовки проектувальників. 
Вивчення механізму створення та сприйняття тектонічних структур дизайнерами-графіками вельми 
корисні і в творчому розвитку, і в проектних розробках.  
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ 

ТВОРІВ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТА СОЛО 
(на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) 

 
У статті вивчаються психофізіологічні процеси під час виконання творів для інструмента соло. Дослі-

дження здійснюється на прикладі духового музично-виконавського мистецтва. Встановлено, що психофізіологія 
виконання композицій соло формується на характерологічних жанрових основах музики даного жанру. Їх першо-
рядними критеріями постають одноосібна природа виконавства та використання композитором палітри виразових 
можливостей лише одного інструмента.  

Ключові слова: психофізіологія, виконавець, композитор, твір, інструмент, засоби виразності, жанр, умов-
ний рефлекс, м’язи, свідомість. 
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искусство", Днепропетровская консерватория им. М. Глинки 
Психофизиологические особенности исполнения произведений для инструмента соло (на приме-

ре духового музыкально-исполнительского искусства).  
В статье изучаются психофизиологические процессы во время исполнения произведений для инструме-

нта соло. Исследование проводится на примере духового музыкально-исполнительского искусства. Установлено, 
что психофизиология исполнения композиций соло формируется на характерологических жанровых основах му-
зыки данного рода. Их первостепенными критериями являются единоличная природа исполнительства и исполь-
зование композитором палитры выразительных возможностей только одного инструмента.  

Ключевые слова: психофизиология, исполнитель, композитор, произведение, инструмент, средства вы-
разительности, жанр, условный рефлекс, мышцы, сознание. 

 
Hromchenko Valerii, PhD in Arts, Associate professor of the performing art chair, Mikhail Glinka Dnepropetrovsk 

Conservatory 
The psychophysiological peculiarities of the performance of the compositions for instrument’s solo (for 

example of wind musical performing arts).  
Researchers are studying the processes of psychophysiology during performance of compositions for 

instrument’s solo. The research is conducted on the example a wind musical performing arts. It is established that 
psychophysiology of the compositions solo formed on character logical genre-based music of this kind. Their primary 
criterion is the individual nature of playing and using a palette of expressive possibilities only one instrument.  

The psychophysiology of these works discloses at an early, middle and final period of the musician’s work. The 
independence and autonomy of the artistic image is generally in the compositions for instrument’s solo. An 
instrumentalist always plays only one on stage in this genre. A musician draws only one musical picture on his 
instrument and in his consciousness.  

The instrumentalist must overcome the psychological barer when he goes only one on a concert stage. The way 
of overcoming it lies in understanding the nature of the genre of music for instrument’s solo. The musician should see an 
artistic image and understand it as the most important in the composition.  

The conditioned reflex is the basis of performing. There are very many 
conditioned reflexes during the play on the wind instrument. They create a lot of expressive techniques. There 

are traditional methods as well as nontraditional techniques. The traditional methods and systems are used in very many 
genres of modern music art. They are the polyphony, the microtonal music, noise effects, tonal paint and many others. 
The modern performers on wind instruments play these techniques very well.  

The contemporary instrumentalists are also composers. Precisely in the compositions for instrument’s solo the 
musicians see themselves as composers. They create the composers that they performing this music and even use it in 
the learning process. Among the internationally renowned and constantly performed solo compositions we can name the 
cycle of plays "Dedication" for clarinet solo of the Hungarian clarinetist, composer and teacher B. Kovacs, the fantasy for 
various wooden and brass instruments solo of the British composer, trumpeter and conductor M. Arnold , the caprices for 
solo clarinet of the Russian clarinetist, teacher and composer Ivan Olenchyk, the improvisation for trombone solo of the 
Uruguay-German trombonist, composer and arranger E. Crespo and the others.  

Modern composers are expanding the artistic palette of musicians. They also are creating a new physiological 
characteristics performance of a lot of compositions for solo instrument. The contemporary researchers must pay 
attention to the performers on string instruments. The scientists should to conduct a theoretical analysis of the solo 
compositions in various shapes. The special studies and experiments should be carried out by many instrumentalists.  

Key words: psychophysiology, performer, composer, compositions, instrument, means of expression, genre, 
conditioned reflex, muscle, consciousness, process. 

 
Гра на музичному інструменті – надзвичайно складний психофізіологічний процес. У музикан-

тів царини духового виконавства питання фізіології мають виняткове значення, адже музикування са-
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ме на духових інструментах, порівняно з іншими музичними спеціальностями, вимагає активної роботи 
найбільшої кількості м’язів виконавця. Створення артистом засобами музичної виразності яскравої 
художньої образності, досягнення загальної естетичної насолоди як у слухачів, так й у власних відчут-
тях музиканта є результатом його складної психологічної роботи. Відтак, психофізіологія виконавства 
займає першочергове місце у творчій діяльності митця.  

Питання психологічної стійкості, художнього мислення, емоційно-чуттєвої експресії, а також 
фізіологічної витривалості та вправності музиканта посідають важливе місце у низці сучасних профе-
сійно-виконавських проблем. Вони мають дійове значення передусім з точки зору технології духового 
виконавства, розвитку арсеналу його виразових можливостей, але, на жаль, ніяк не відповідно до пев-
них жанрів, зокрема музики для інструмента соло.  

У час, коли активізація композиторської творчості у напрямку написання композицій соло стрі-
мко збільшується (Е. Денисов, І. Оленчик, Є. Станкович, В. Рунчак, В. Мартинюк, Е. Креспо, Б. Ковач, 
А. Візутті та ін.), науково-дослідницька увага до музики такого роду залишається недопустимо мізер-
ною, залишаючи осторонь питання психофізіології виконавства творів для інструмента соло.  

Підкреслимо, що без належного теоретичного усвідомлення дії фізіологічних механізмів у зве-
ршені відповідних психічних процесів еволюціонування професійної виконавської майстерності суттє-
во гальмується та в цілому позбавляється потенціалу для подальшого розвитку.  

Сталий характер окресленої проблеми формується неможливістю розподілу творчого акту на 
технологічний та психологічний аспекти. Ця неділимість, яка у значній мірі формує своєрідність музич-
но-виконавського мистецтва, ускладнює дослідження психофізіологічних особливостей виконання 
творів означеного жанру. О. Гарькавий пише: "Творці, безпосередні учасники творчого процесу, що 
чудово володіють технологією, зостаються безсилими під час спостереження та порозуміння психоло-
гічного аспекту, тоді як для психологів або філософів його вивчення ускладнене тим, що вони не во-
лодіють технологією цього процесу" [5, 86].  

Актуальність дослідження психофізіології виконавства творів для інструмента соло також фо-
рмується й у постійно зростаючому полі представлення музики даного жанру. У порівнянні з роками 
початку ХХ століття одноосібні виступи музикантів солістів на сучасній естраді значно збільшились. 
Урізноманітнились сфери та місця виконання композицій соло – різні за статусом проведення конкур-
си, фестивалі, музичні марафони, інтенсивність збагачення та застосування педагогічного матеріалу, 
гра у великих концертних залах і звучання музики для інструмента соло на відкритому повітрі. Безу-
мовно, вищеозначене спонукає до найактивнішого та всебічного вивчення творів такого роду, переду-
сім дослідження їх психофізіологічних особливостей виконання.  

У науковій та навчальній літературі, присвяченій питанням професійного духового музично-
виконавського мистецтва, твори даного жанру розглядаються насамперед в історичному (В. Апатський 
[2], Б. Нічков [9]) та педагогічному (Ю. Усов [11], К. Мюльберг [7]) контексті. Здійснюється розкриття їх 
ролі в еволюції конструкційної природи (І. Мутузкін [6]) та виразових можливостей інструментів (І. Віс-
кова [4]). Натомість, психофізіологічні особливості виконання творів для інструмента соло не знахо-
дять відображення у працях науковців, викладачів-методистів.  

Відзначимо, що усвідомлення дослідниками низки труднощів стосовно вивчення процесів пси-
хофізіології на тлі технологічного аспекту виконавства має позитивну динаміку розвитку. Так, О. Гарь-
кавий зазначає: ""Творець", що вивчає психологію творчого процесу, повинен бути ще й психологом, а 
психолог – "творцем", що володіє технологією того процесу, який він вивчає" [5, 86]. Є. Білий, дослі-
джуючи технологічні властивості гри на трубі стверджує: "Історія виникнення й модернізації духових 
інструментів загалом, і труби зокрема, багато в чому вже вивчена й освітлена спеціалістами-
інструментознавцями, музикознавцями. У навчально-методичних та інших великих працях викладені 
основні етапи вдосконалення конструкції інструмента й використання його в ігровій практиці на при-
кладах духового та естрадного оркестрів, біг-бендів, диксилендів тощо. Зовсім інакше стоїть питання з 
вирішення проблем виконавської практики, вивченням анатомічних і фізіологічних аспектів гри на тру-
бі, методики навчання з урахуванням сучасних шкіл і напрямків" [3, 6].  

Важливу роль відіграють дослідження психофізіології з точки зору формування закономірнос-
тей виконавського процесу в жанрі музики для інструмента соло. Є. Назайкінський, вказуючи на прак-
тичну та наукову перспективність у дослідженнях музичної психології, виділяє саме сферу музично-
виконавської діяльності [8].  

Мета статті – виявлення низки психофізіологічних особливостей виконання творів для інстру-
мента соло, а також розкриття характерологічних ознак психофізіології виконавства, притаманних 
композиціям досліджуваного жанру.  

Своєрідність психофізіологічного стану музиканта, який виконує твір для інструмента соло, 
проявляється ще за довго до моменту представлення такого роду музики слухачам. Формування від-
чуття характеру п’єси що буде звучати у запланованому концерті, процес активного усвідомлення її 
ідейно-образного змісту, концепції драматургічного розвитку відбувається у ході довгих самостійних 
занять виконавця, підкреслимо, при максимально індивідуальному баченні художнього замислу ком-
позиції. Відсутність концертмейстера, диригента, музикантів-ансамблістів, які здатні суттєво впливати 
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на розуміння змістовного наповнення твору особливо у середньому та завершальному етапах роботи 
з художнім матеріалом, дає найбільшу свободу щодо прояву творчої ініціативи митця.  

Таким чином, від початкового до заключного періодів у вивчені п’єс соло виконавець отримує, 
порівняно з композиціями інших жанрів, більшу творчу незалежність, яка має безпосереднє вираження 
у психологічній активізації відчуття свободи.  

Безперечно, така самостійність інструменталіста постійно корегується автором музики (зафік-
сований композитором нотний текст). Але ж, як засвідчує практика, поєднання в одній особі статусів 
виконавця та автора музичних композицій має місце переважно у творах жанру музики для інструмен-
та соло. З числа всесвітньо відомих та постійно виконуваних композицій соло назвемо цикл п’єс "По-
святи" для кларнета соло угорського кларнетиста, композитора та викладача Б. Ковача, фантазії для 
різних дерев’яних та мідних духових інструментів соло британського композитора, трубача та дириге-
нта М. Арнольда, каприси для кларнета соло російського кларнетиста, викладача та композитора І. 
Оленчика, імпровізації для тромбона соло уругвайсько-німецького тромбоніста, композитора й аран-
жувальника Е. Креспо та ін. Отже, маємо констатувати, що саме у композиціях для інструмента соло 
отримує максимальне вираження високий рівень психологічної свободи виконавства. Створення на її 
основі образно-художнього різнобарв’я твору природно стимулює до розвитку фізіологічний потенціал 
музиканта, активізує хід його еволюціонування, у такий спосіб утворюючи неділиму психофізіологічну 
систему виконавського процесу.  

Особливою специфікою позначається психофізіологічний стан виконавця під час безпосеред-
нього концертного, публічного представлення творів для інструмента соло. Вихід музиканта-соліста на 
концертну естраду неминуче супроводжується подоланням психологічного бар’єру, витоки якого кри-
ються у жанровій природі музики соло. Композитор, відтворюючи певну художню образність засобами 
виразової палітри лише одного, підкреслимо, одноголосного інструмента та ще й в одноосібному ви-
конанні, докорінно змінює уявлення та відчуття виконавського процесу, який у музикантів-духовиків 
традиційно представлений в колективних видах музикування (ансамблево-оркестрове виконавство). У 
результаті, зустріч соліста зі слухацькою аудиторією, як то кажуть обличчям до обличчя, максимально 
мобілізує його професійні навички. Значною мірою в музиканта активізується слухова уява, у якій 
вкрай точно визначаються темп, ритмічна пульсація, інтонація, характер твору, відчуття композиційної 
форми, ряд кульмінацій та основна емоційно-концентрована вершина.  

Вищеозначені художні основи, які базуються у багатьох інших жанрах на спільному колектив-
ному рішенні ансамблістів або ж у творчому баченні диригента чи концертмейстера-піаніста, в компо-
зиціях для інструмента соло отримують надзвичайно вагоме одноосібне рішення, ствердження якого 
справа лише музиканта соліста.  

Розкриваючи психофізіологічні особливості виконання творів для інструмента соло важливо 
відзначити відсутність у п’єсах такого роду пауз великої довжини. Як правило, перерва у звучанні ін-
струмента в музиці соло не перебільшує одного такту. Композитори, порівняно з творами інших жан-
рів, найчастіше використовують у сольних композиціях паузи довжиною у чверть або дві чверті з фер-
матою. Безумовно, компоненти звукового апарату виконавця на духовому інструменті, а саме м’язи 
систем дихання та амбушюра (комплекс губних м’язів), як наслідок отримують у соліста велике наван-
таження.  

Таким чином, відсутність можливості позбавлення зайвого напруження м’язів виконавського 
апарату, шляхом розслаблення та поновлення фізіологічної активності, утворює суттєві технологічні 
незручності для музиканта під час виконання творів, зокрема композицій жанру музики для інструмен-
та соло. Досліджуючи особливості взаємодії м’язів у процесі гри на духових інструментах В. Апатський 
зазначає наступне: "Робота м’язів може бути переважно динамічною або статичною. При динамічній 
роботі скорочення м’язів чергується з їх розслабленням. Таку роботу людина спроможна виконувати 
порівняно довго. При статичній праці довжина м’язових волокон майже не змінюється. Їх збудження 
супроводжується значним напруженням, яке підтримується безперервно протягом більш-менш трива-
лого часу. Довгочасні статичні навантаження приводять до швидкого стомлення м’язів" [1, 31].  

Слід відзначити, що фізіологічне знесилення музиканта відбувається не лише у результаті до-
вгого скорочення м’язів та відсутності їх належного розслаблення. Виконання музикантом творів для 
інструмента соло, з необхідністю найбільш проникливого усвідомлення солістом абсолютної індивіду-
альності, самостійності виконавського процесу, формує, як відзначалось вище, певний психологічний 
бар’єр. Його подолання дає артисту відчуття творчої свободи, розуміння отримання палкої художньої 
волі, яка у значній мірі активізує збалансованість між напруженням та розслабленістю максимально 
повного комплексу м’язів дихального та губного апаратів музиканта-духовика.  

Психофізіологічні зв’язки такого роду підтверджуються результатами діяльності вчених з інших 
галузей наукового знання. "Дослідження фізіологів показали, що при втомі визначальна роль нале-
жить не стільки виснаженню м’язової тканини, скільки центральній нервовій системі (ЦНС)" [1, 32]. В 
наслідок В. Апатський констатує: "У силу цієї обставини, причину поганої витривалості губ нерідко на-
лежить шукати не в слабкості самих губ, але у психічній закомплексованості виконавця" [1, 32].  

Отже, вірне усвідомлення музикантом жанрової природи творів для інструмента соло, позна-
ченої персональним, абсолютно самостійним поглядом соліста на ідейно-образний, художній зміст 
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композицій, на виконавські особливості їх представлення широкій слухацькій аудиторії постає визна-
чальним критерієм психофізіологічних процесів під час виконання музики соло.  

Яскраво виражена виконавсько-індивідуальна специфіка творів даного жанру постає основою 
для активного застосування в них нетрадиційних засобів виразності. Найбільше використання отри-
мують виконавські прийоми, художній результат яких проявляється у найтоншій деталізації основних 
елементів музичної мови – ритму, мелодії, гармонії. Композитори, відчуваючи творчу свободу сольно-
го музикування, вдаються до технологічно найскладніших прийомів, серед яких багатозвуччя, мікро-
хроматика, шумові ефекти, темброве різнобарв’я та ін. Безумовно, розширення виразової палітри у 
значній мірі формує також певні психофізіологічні складнощі виконавського процесу. Адже оволодіння 
сучасними принципами гри на інструменті, порівняно з традиційною виконавською технікою, не позна-
чається довготривалим закріпленням у рефлекторній пам’яті музиканта.  

Виконавський прийом багатозвуччя, як правило, зосереджує увагу соліста на паралельному 
звучанні інструмента та голосу. Інтонаційна точність інтервалу означеного композитором, а також від-
повідна його гучність дають можливість розширення звукосполучення від двох до трьох, чотирьох зву-
ків. Успішне опанування синхронною технікою голосу виконавця та його інструмента у великій мірі за-
лежить від якісного рівня психологічного усвідомлення неподільності вокального та інструментального 
процесів звукоутворення.  

Необхідно зазначити, що оригінальні художні можливості у використанні мікрохроматики отримують 
найбільший прояв саме у жанрі музики для інструмента соло. Безперечно, пріоритетним інструментарієм для 
мікроінтерваліки, з точки зору технології виконавського процесу, постають струнно-смичкові інструменти, з їх 
нефіксованою звуковисотною природою. Але ж можливість інтонаційно точного видобування чверть тонів 
існує також й у духових інструментів. В. Апатський відзначає: "Хроматична послідовність чверть тонів може 
бути досягнена на усьому діапазоні духових інструментів за допомогою застосування відповідних аплікатур 
та деякого інтонаційного корегування губами. Багато творів сучасних композиторів розраховані на мікрохро-
матичні можливості духових інструментів" [1, 285]. Відтак, впровадження композиторами нової, нетрадиційної 
звукової системи (мікроінтерваліка) у творах, насамперед сольної, виконавсько-індивідуальної направленос-
ті, стає визначальним фактором у психофізіології їх виконання.  

З використанням різноманітних шумових ефектів та багатогранного тембрового забарвлення тра-
диційні устої виконавського процесу значно змінюються. Оволодіння музикантом технікою виконання слеп-
тонів, аерозвуків, шумного вдиху та видиху, хлопання долонею по розтрубу чи мундштуку (найчастіше за-
стосовується у мідних духових), впровадження у виконавський процес різних видів сурдин як для 
дерев’яних, так й для мідних духових інструментів, застосування певних конструкцій у вигляді переміни 
частин інструмента та інше утворює значні психофізіологічні перетворення у ході виконавської практики.  

Музикант, який знаходився у лоні традиційного, сталого уявлення щодо виконавського процесу 
творів різних жанрів, у композиціях для інструмента соло зустрічається з проблемою перебудови вла-
сних ігрових відчуттів, у загальному значені, зі зміною особистої виконавської свідомості. Створення 
композитором нової художньої образності, зміст якої носить першорядне значення для народження 
нового твору, визначає низку засобів виразності, з їх найбільшою оновленою палітрою представлення 
саме у жанрі музики для інструмента соло.  

Отже, у психофізіології виконання композицій соло, поряд з творчою свободою музиканта, важливу 
роль відіграє свідомість митця, її рівень відповідності художній концепції, визначеній композитором у тому 
чи іншому творі даного жанру. Р. Очеретна у широкому розумінні визначає "свідоме" як підструктуру психі-
ки, "зміст якої складає робота зі сприйняття зовнішнього світу та пристосування до нього, намагання ура-
хувати й узгодити між собою вимоги реальності з бажаннями та фантазіями індивіда" [10, 93].  

Особливу увагу варто приділити роботі рефлекторної системи у психофізіологічних процесах 
представлення слухацькій аудиторії творів для інструмента соло. Відомо, що в основі розвитку ігрових 
навичок (як на духових, так й на інших музичних інструментах) лежить велика кількість умовних реф-
лексів. Їх створення та системна, щоденна підтримка – обов’язок кожного професійного музиканта-
виконавця. Також з’ясовано, що тривалість латентного періоду, яким позначається момент від подра-
знення того чи іншого рецептору до появи відповідної реакції організму, визначає рівень професійної 
майстерності виконавця. "Недосвідчений музикант читає нотний текст дуже повільно, буквально "по 
складах". По мірі розвитку навички читання латентний період скорочується, й музикант починає читати 
текст з усе більшою швидкістю та впевненістю" [1, 35].  

Латентний період у музиканта-соліста під час виконання творів для інструмента соло відіграє 
надзвичайно важливу роль. Адже специфіка виконавського процесу композицій соло, яка в основі яв-
ляє одноосібний творчий акт заснований на виразовій палітрі лише одного інструмента, спрямовує дії 
виконавця на досягнення найшвидшої реакції м’язів, найбільш точної звукової корекції. Підкреслимо, 
що активізація такого роду дій в інших жанрах частково належить концертмейстеру-піаністу, диригенту 
або ж музикантам-ансамблістам.  

Виняткового значення у виконанні творів для інструмента соло набуває створення нових умов-
них рефлексів. Їх виокремлення та відповідне опрацьовування зі складанням рефлекторних з’єднань 
та у подальшому динамічних стереотипів постає важливим та надзвичайно актуальним завданням для 
сучасних музикантів.  
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Отже, психофізіологічні особливості виконання творів для інструмента соло формуються на 
своєрідності жанрової основи композицій даного роду. Їх визначальними критеріями постають одно-
осібна природа виконавства та використання композитором арсеналу виразових можливостей лише 
одного, конкретно визначеного інструмента.  

Характерність психофізіологічних процесів у музиці означеного жанру проявляється за довго 
до концертного представлення творів соло. Їх виконання у початковому, середньому та завершально-
му етапах роботи над музичним матеріалом у значній мірі позначається самостійністю, незалежністю 
ідейно-образного розуміння художньої концепції твору.  

Безпосереднє виконання композицій соло на концертній естраді позначається подоланням 
психологічного бар’єру утвореного необхідністю представлення слухацькій аудиторії твору лише од-
ноосібно. У виконавців на духових інструментах такий вид музикування не входить до традиційних 
форм музично-виконавської діяльності.  

Відсутність у п’єсах соло фрагментів з довгими паузами, як своєрідного засобу для розслаб-
лення м’язів виконавського апарату музиканта-духовика, створює значні незручності психофізіологіч-
ного характеру. Їх успішне подолання значною мірою пов’язане з вирішенням питань особистого пси-
хологічного стану виконавця на основі ґрунтовного сприйняття характеру та художньої образності 
виконуваного твору, а також усвідомлення музикантом основоположних критеріїв, практичних ознак 
жанрової природи композицій для інструмента соло.  

Розширення композиторами виразової палітри творів соло арсеналом нетрадиційних засобів 
виразності змушує виконавців до корегування сталих виконавсько-технологічних та емоційно-художніх 
відчуттів, до побудови новітніх умовних рефлексів з їх складною взаємодією у процесах формування 
сучасних рефлекторних взаємозв’язків (динамічних стереотипів).  

Перспективою досліджень означеної теми вбачається детальний аналіз психофізіологічних 
процесів найбільш виконуваних творів для інструмента соло як сфери духового, так і струнно-
смичкового професійного музично-виконавського мистецтва.  
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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
СУЧАСНОГО МУЗИЧНО-ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ 

 
Ідеєю даною статті є віднаходження зв’язків між провідними культурологічними та музикознавчими по-

няттями, поглиблення визначення кожного з них. Відкривається суміжність понять смислу та культури, музичної 
семантики та семантики культури, образного мислення та гри. Особлива увага приділяється ролі канону та кано-
нічного жанрового начала в культурі та музиці. Виокремлюються явище "стилю світогляду" та семантична опози-
ція трагедійного і посттрагічного типів естетичної свідомості.  

Ключові слова: смисл, культура, музична семантика, жанровий канон, гра. 
 
Ионов Владимир Ильич, кандидат искусствоведения, доцент, Национальная академия руководящих 

кадров культуры и искусств 
Терминологические принципы современного музыкально-историографического дискурса 
Идеей данной статьи является нахождение связей между ведущими культурологическими и музыковед-

ческими понятиями, углубление определения каждого из них. Открывается смежность понятий смысла и культу-
ры, музыкальной семантики и семантики культуры, образного мышления и игры. Особое внимание уделяется 
роли канона и канонического жанрового начала в культуре и музыке. Обособляются явление "стиля мировоззре-
ния" и семантическая оппозиция трагедийного и посттрагического типов эстетического сознания. 

Ключевые слова: смысл, культура, музыкальная семантика, жанровый канон, игра. 
 
Ionov Volodymyr, PhD in Arts, associate professor, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
Terminological principles of modern musical historiographical discourse 
The possibility of creation of modern dictionary of musically-historiography categories is examined in the article. Such 

dictionary simultaneously can serve as the dictionary of musical culture of end of the ХХ – the beginning of the ХIХ centuries. 
The initial and basic categories of this dictionary are a sense, a semantic setting of music, semantic functions of 

expressive receptions and characters in music. The semantic interpretation of musical contents is possible only including 
the musical phenomena, pieces of music in the cultural and historical context. The culture and music are interdependent 
areas of semantic values. It is possible to determine cultural semantics as musical determinant, but musical semantics, 
included in the "semantic world" of culture, also influences semantics of culture. 

The comparative analysis of key categories of cultural semantics and semantics of culture is discussed in the 
article. These categories comparatively recently have entered scientific everyday life and still cause contradictory 
judgments. These concepts specify on the fundamentally different phenomena. The cultural semantics is the mechanism 
and the processes of generation and translations of information, specific for culture, inalienable from its historical 
features. The semantics of culture is a hierarchy of values and forms, artefacts, the sign systems in general historical 
evolution of culture, the effective aspect of communication-intercommunication. It assumes the designs of the got results, 
its theoretical abstracting and scientific study (for example, aesthetic, sociological, psychological ones). Musicology and 
Culturology can study both cultural semantics and semantics of culture. 

The concepts "Musical semantics" and "semantics of music" are also specified on the different structural-
functional levels of culture. The cooperation of composer's work and tradition are their basis. The article proves that the 
fundamental principle of music language is the system of canonical church genres. The strong connection with church 
Christian tradition substantially distinguishes the historical experience of music from others, for example, from history of 
literature. The claiming new sacralness, the composer's work of new and the newest time is forced to turn to the roots of 
cult sources of music. Therefore the the modern composers constantly call to canonical church texts.  

Thus, the music resists the attempts of its "translation" to the tunes of secularizing spirituality. Today the 
canonical genres regenerate a wide front in secondary composer's work. It is the important index of return to the 
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collegiality – unity in a spirit, in vertex ideas about sense. This return is a symptomatology for the whole culture. It allows 
to say that today the important necessity is the overcoming the psychological disconnection of people, that leads to 
losses of integrity of personality. 

Today a concept "post-tragic" are on the pages of various disciplinary scientific literature. It is the symptom of 
the crisis of cultural consciousness that experiences the "end of time". The problem and theme of post-tragic are open in 
the article. There are such problems that accompany existential experience of man and expose his "main nerve".  

At the same time the tragic and post-tragic as two forms of tragic relation show up and can be considered at 
different levels of musical poetics such as intonation-thematic, genre-composition, style and summarized figuratively-
semantic. The last one depends on the features of the author’s personality and structure of artistic expression. The using 
of this expression and the text of music composition in the different vital and artistic contexts leads to the accumulation of 
its "stylistic overtones" (M.Bakhtin), arising up here stylistic transitivity exposes permanent transformation of semantic 
intensions of musical text "multiplicity single" in musical semantics. It reflects the variety of processes of the creative 
reception or apperceptions. The apperception is related to the internal stimulus of creative process that provides its 
psychological integrity. This concept is especially important for understanding of the author’s stylish dialogue. On the 
side of stylistic contents of musical text apperception is expressed in the phenomenon of citation and can be discussed 
on the basis of the last one. 

The article reveals that relations of retrospection and heuristics in work of composers of past century allowed to 
get to a new level of the method of the style reflection. This method is widely considered as a dialogue with tradition, and 
prognostic composer's self dialogue. Today a problem of neostylish dialogue is one of most perspective music in musical 
history. In particular, it allows to call to the game aspects of style, develop substantial for a semiological study of music, 
the question of game theory. 

 A "game" belongs to the most difficult phenomena of a human vital activity. The studying of art concept and its 
equivalent in research of Y. Kheyzingi has not been achieved yet. 

The difficulties of scientific explanation of the game are related to multidimensionality of this phenomenon. 
Culturological direction is presented by the works of Y. Kheyzingi, Y. Finn, partly G. Gadamera and suggests the 
universal value of the game, finds the source of culture in a man’s game activity, offers the conception of game genesis 
of culture. Y. Kheyzingi determines the aesthetic elements of the game. They are the tension, the equilibrium, the 
alternation, the contrast, the variability, the plot and upshot, the permission. The key values of the game are a rhythm 
and a harmony which can be accepted as description of musical, forms. They can be applicable to the last one as 
playing ones, because based on the first rule of game: the creation of convention or the conditional artificial order 
substitutes the real and competes with it. 

The positive culturological conception of game resists the traditional psychological one (by empiric 
psychotherapy). The last one comes from the social limited nature of personality consciousness. At this point the game is 
examined as a role display of personality, individual planning of behavior (in an everyday context); to the results of game 
take such negative phenomena, as alcoholism, suicide, drug addiction even.  

In musicology a game can be determined as multifunction epiphenomenon of musical semantics, 
simultaneously turned to the culturological, artistically-composited, textual criticism, stylistic and psychological terms of 
musical work. Concept "playing" co-operating with concepts "sense", "cultural semantics", "musical semantics", "text", 
"stylistics", "neostylish dialogue", "apperception", "citation" relates to the main music categories in the musical history. 

Key words: meaning, culture, musical semantics, genre canon, playing. 
 
Однією з потреб українського музикознавства бачиться створення сучасного словника музич-

но-історіографічних категорій, що одночасно постане словником музичної культури кінця ХХ – початку 
ХХ сторіччя. Вихідною і опорною категорією тут постає смисл, бо незалежно від визнання значення 
поняття про смисл, навіть усіляко дотримуючись логіки традиційного музикознавчого аналізу, не мож-
на не порушити питання про значеннєве призначення, тобто про семантичні функції виразних прийо-
мів й образів у музиці. Семантичний же аналіз музичного змісту можливий тільки при включенні музи-
чних явищ, музичних творів у певний культурно-історичний контекст. Отже, проблема смислу і 
проблема культури виявляються суміжними, характеризуючи два аспекти єдиного процесу історичного 
розвитку людського співтовариства, а культурологічний і семантичний підходи виявляють взаємозу-
мовленість, входячи в єдність музикально-історіографічної методології.  

Культура та музика – взаємозалежні площини смислових значень; можна визначати культурну 
семантику як детермінанту музичної, але й музична семантика, входячи в "смисловий світ" культури як 
його необхідна частина, впливає на семантику культури.  

Коротко зупинимося на вищенаведених поняттях, оскільки вони порівняно недавно ввійшли в 
науковий обіг і все ще викликають суперечливі судження. Суміжність, а одночасно розділення понять 
"культурна семантика" і "семантика культури" не є наслідком випадкової гри слів; дані поняття вказу-
ють на принципово різні явища. Культурна семантика – це механізми і процеси означенння, розуміння 
й трансляції (передачі) інформації, специфічні для даної культури, невід'ємні від її історичних особли-
востей; вона обов'язково включає явище акультурації (транскультурації), тобто зміни, що відбувають-
ся при взаємодії різних соціокультурних систем, і антиномічність (як вираження структурної складності 
культури). Антиномічно співвідносяться, наприклад, соціалізація – індивідуація людини (родове – осо-
бистісне в ньому, "усійне" – "іпостасне" у поняттях П. Флоренського [10]), об'єктивне – суб'єктивне зна-
чення культурних артефактів, традиція – новація, нарешті, облагороджування, піднесення людини – 
профанація життєвих цінностей, приниження, маніпулювання людською свідомістю. Останній аспект 
культурної семантики є свого роду негативним побічним ефектом культурної "вироблення людини", 
тобто тим, що суперечить творчим основам культури в цілому. Іноді таку негативну семантику пояс-
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нюють цивілізаційними процесами, протиставляючи цивілізацію (як ентропійний процес) – культурі, як 
негентропійному факторові. (Інакше важко класифікувати такі явища, як агресія, суїцид, особливо в 
масових формах, деякі політичні течії, тенденції шоу-бізнесу, психоделічні школи тощо.) "Рідна" дис-
циплінарна сфера для культурної семантики – логіка, семіотика, лінгвістика. 

Семантика культури свідчить про сталу ієрархію значень і форм, артефактів, знакових систем 
у загальному історичному ході культури, тобто пред'являє результативний аспект комунікації-
спілкування й допускає відвернене від процесів означення змісту моделювання отриманих результа-
тів, їх теоретичне абстрагування й наукове вивчення (наприклад, естетичне, соціологічне, психологіч-
не). Мистецтвознавство (музикознавство) і культурологія можуть займатися й тим, й іншим.  

Поняття "музична семантика" – "семантика музики" також вказують на різні структурно-
функціональні рівні (інституціональні виміри) культури: перше спрямовує до іманентних процесів му-
зичного означення, є невід'ємним від безпосередньої даності музичного тексту та його звукової сторони; 
інше відсилає до змістовних музичних універсалій, які можуть служити абстрактною теоретичною мо-
деллю музики, є типологізованими вже з урахуванням інтересів дисципліни, що займається музикою.  

Визначення основного та постійного предмета музикознавчого дослідження – музика як автоно-
мна область культурної семантики і семантика музики як необхідний фактор культури (особистісної са-
мосвідомості, реалізації людини в культурі та засобами культури) – вказує на можливості музики інтег-
рувати й перетворювати культурні змісти, продукувати нові смислові значення й знакові форми, 
відкривати нові символічні можливості людської свідомості шляхом розширення власної "семантичної 
пам'яті", тобто нагромадження іманентного текстологічного досвіду. Музика як генеративна поетика, що 
породжує контекст установок культури, як "вторинна моделююча система", здатна прогнозувати шляхи 
розвитку культури. Такий підхід до музики протистоїть загальноприйнятому в естетичних та культуроло-
гічних працях (наприклад, М. Кагана [5]) розгляду музики, що зосереджує увагу на позамузичних факто-
рах музики, на зумовленості знакової системи музики культурно-історичними умовами, на її залежності 
від інших інституціональних форм, тобто, по суті, на її не-самостійності, резонансності. Про необхідність і 
правомірність саме такого підходу свідчать процеси, що відбуваються сьогодні в музичній культурі – сьо-
годнішній стан музичної свідомості культури. Інакше кажучи, інновації думки про музику в багатьох від-
ношеннях зумовлені принциповими структурними й смисловими змінами самої музики, що "підказують" 
нові музикознавчі ідеї. У відповідь музикознавче дослідження також здатне прояснити, обґрунтувати 
шляхи розвитку музики як художньо-комунікативного феномена, запропонувати "семантику можливих 
світів" (поняття В. Руднєва) музики, тобто віртуальну футуристичну модель музичної семантики.  

Так, сьогодні композиторська творчість виявляє нову важливу тенденцію культури: протест 
проти індивідуалізму, особистісного аутизму (символічного інтеракціонізму) не скасовує, а й навіть по-
силює увагу до людини як до суб'єкта й об'єкта культури. Одна з найважливіших і важких проблем єв-
ропейської культури останніх двох сторіч – проблема секуляризації людської свідомості як у соціаль-
ній, так і в особистісній формах її "упредметнення". Причому свого роду противагою зменшенню 
соціально-психологічної ролі релігії стає перебільшення деміургічних здатностей відособленої особис-
тості, зокрема художника. Художницький "бунт індивідуальності", іноді в екстремальній формі, при-
ймається за доказ її виключних прав, підкреслює історично сформоване протистояння колективних 
релігійно-обрядових і індивідуалізованих автономно-естетичних функцій художніх форм. На перший 
погляд, не музикознавча, дана проблема дає можливість деяких припущень саме завдяки звертанню 
до музики, зокрема, композиторського періоду її історії.  

По-перше, як би далеко не пішов композиторський індивідуалізм та як би не підтримувалася 
нова міфотворчість навколо деяких художніх особистостей, що виправдовується здійсненими ними 
творчими, у тому числі, музично-стильовими відкриттями, фундаментом європейського музичного 
професіоналізму й однією з першооснов мови музики залишається система канонічних церковних жа-
нрів, храмова християнська традиція, що, між іншим, істотно відрізняє історичний досвід музики від 
інших видів мистецтва – відрізняє якість "музикальності" від, наприклад, "літературності". Претендую-
чи на нову сакральність, композиторська творчість нового й новітнього часу змушена повертатися до 
культових джерел музики – і тематично, "програмно", і інтонаційно, не кажучи вже про постійне звер-
тання світських композиторів до канонічних церковних текстів. Таким чином, музика сама протистоїть 
спробам її "перекладу" до галузі секуляризованої духовності, якщо така можлива [1; 2; 6]. Є й ще один 
цікавий аспект: церковні жанри еволюціонують, завдяки привнесенню в них нового стильового змісту з 
боку світської музики (коли композитори звертаються до написання мес, реквіємів, літургій, псалмів і 
т.д.), а світська музична мова прилучається до онтологічних глибин культової музики й у такий спосіб 
облагороджується, піднімає свої семантичні можливості до символічних. Сьогодні процес такого при-
лучення здобуває особливу значимість і стає дуже широким. 

Канонічні жанри сьогодні відроджуються широким фронтом саме у вторинній композиторській 
творчості, і це, на наш погляд, є важливим показником повернення до культури в її головному значенні 
соборності – єднання в дусі, у вершинних уявленнях про смисл. Це повернення симптоматичне для 
культури в цілому і дозволяє говорити про те, що сьогодні самою гостротою потребою є подолання 
психологічної роз'єднаності людей, що приводить і до роз'єднаності людини із самим собою, до втрати 
цілісності особистісної свідомості [9].  
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Отже, музика виявляє нові, що стають поступово домінантними, творчі завдання людини: освоївши 
до межі індивідуацію та цілком переживши трагедію відокремленості, підкорити досвід самопізнання та осо-
бистісної презентації відкриттю єдиного буттєвого простору, а це означає здійнятися до вищих смислових 
інстанцій, тому що, як справедливо зауважив Тейяра де Шарден, усе, що піднімається високо, зближається 
[9]. Відтак, музика також виражає корінну семантичну опозицію культури (яку варто віднести до універсалій 
культури) – опозицію релігійної – мирської свідомості, храмової – театрально-філармонічної практик і жанро-
вих систем, нарешті, меморіальної і мнемонічної ціннісних установок. Метод "семантичних опозицій", що 
усталюється в дослідженнях С. Аверінцева, М. Бахтіна, Г. Гессе, дозволяє характеризувати культуру, дослі-
джувану на основі вхідних до неї галузей творчості, як цілісну структуру та обґрунтовувати явище "стилю сві-
тогляду" – системи уявлень людини про її стосунки зі світом та самою собою, шляхи і способи самооцінки. 
Провідною семантичною опозицією музичної культури останніх двох століть, що має глибокі історичні корені, 
стає відокремлення та взаємодія трагедійного і посттрагичного типів естетичної свідомості.  

Поняття із префіксом "пост-" і саме "посттрагичне" сьогодні нерідко зустрічаються на сторінках 
найрізноманітніших за дисциплінарною спрямованістю робіт – типовий симптом культурної свідомості, 
що переживає "кінець часу", тобто свідомості кризового перехідного історичного періоду (частіше ін-
ших зустрічаються поняття "постіндустріальне", "постсоціалістичне", "постструктуралістське", "постмо-
дерністське", "постатеїстичне", "посткомпозиторське" і т. д.). Безсумнівно, проблема і тема посттрагіч-
ного є відкритою, як і тема трагічного; очевидно, є такі проблеми, які можна тільки відкрити, тому що 
вони постійно супроводжують екзистенціальний досвід людини, виявляють його "головний нерв". 

Відмітимо одне: трагедійне і посттрагічне, як дві форми трагічного відношення, проявляються і 
можуть бути розглянуті на різних рівнях музичної поетики, таких, як інтонаційно-тематичний, жанрово-
композиційний, стильовий й, нарешті, узагальнюючий образно-семантичний, котрий, насамперед, за-
лежить від особливостей авторської особистості. Однак індивідуально-біографічні аспекти компози-
торської творчості створюють особливого роду аналітичні проблеми. Свідомість музиканта-художника 
з його неповторним психологічним малюнком втілюється в текстах його творів, залишає в них свій 
"дактилоскопічний відбиток", по якому можна судити й про особистісні властивості, що часом неусві-
домлювані самим автором і не завжди виявляються в обставинах його життєвого шляху, у його життє-
вій – за межами творчості – позиції. Словами Аристотеля: те, що людина є в можливості, його творін-
ня виявляє в дійсності… Отже, єдина об'єктивність, дана дослідникові-мистецтвознавцеві, у тому числі 
у якості "образа автора", головний коректний аргумент в аналітичних характеристиках – композиційна 
упредмеченість (артефактність) твору. Однак вивчення художнього тексту з його композиційної боку у 
випадку образно-емоційної реконструкції мислення композитора (письменника, живописця, актора й 
т.д.) вимагає, по-перше, дослідницької співтворчості як спілкування (діалогу) особистісних свідомостей, 
по-друге, пролонгації діалогічного методу в сфері інтертекстуального аналізу – як його верифікації.  

Залучення даного висловлення – тексту музичного твору – до різних життєвих і художніх кон-
текстів веде до нагромадження його "стилістичних обертонів" (М. Бахтін), стилістичних переакцентуа-
цій. Виникаюча при цьому внутрішньотекстова стилістична перехідність виявляє постійне поновлення 
– перетворення семантичних інтенцій музичного тексту, тобто "множинність єдиного" у музичній сема-
нтиці – як відбиття різноманіття процесів творчої рецепції – апперцепції. Останні поняття, будучи пси-
хологічними, свідчать про важливість психологічного підходу в музикознавстві у випадку дослідження 
глибинних творчих процесів. 

Якщо рецепція вказує на запозичення й адаптацію (Д. Ліхачьов користується словом "трансплан-
тація", характеризуючи дане явище [7]) інших, "чужих" форм культурної свідомості, художньої творчості, у 
вузькому значенні – на сприйняття та перетворення енергії "подразників", зовнішніх "контекстних стимулів" 
творчості, то апперцепція (на це поняття опирається Л. Виготський, досліджуючи механізм пам'яті [3]) 
означає залежність сприйняття від минулого досвіду, від запасу знань і загального змісту духовного життя 
людини, а також від психологічного стану людини в момент сприйняття [3, 50]. Апперцепція пов'язана із 
внутрішніми стимулами творчого процесу, що забезпечують його психологічну цілісність і є особливо від-
повідальними для розуміння, отже, для стильового діалогу автора. З боку стилістичного змісту музичного 
тексту апперцепція виявляється в явищі цитації й може бути обговорена на основі останньої.  

Цитація (відрізняючись цим від цитати) звільняє відтворене (повторене) висловлення від ла-
пок, тобто звільняє від колишніх границь і відкриває можливість нових – як нових контекстуальних ви-
мірів змісту цитованої думки, є навмисним і беззастережним присвоєнням, частиною авторського за-
думу. У цьому її відмінність від загальних місць і мимовільних ремінісценцій; у той же час, переведені 
в план музичного тексту – іманентного будівельного матеріалу музики – музичні цитації можуть става-
ти загальними місцями, нічиїми, здобувають "знаковість", стилістичну формульність. Їх структурні й 
семантичні функції можуть бути розтотожненими і включеними в нові стилістичні утворення.  

Саме відносини ретроспекції і евристики у творчості композиторів минулого століття дозволи-
ло здійнятися на новий рівень історичного значення методу стильової рефлексії – і як діалогу із тра-
дицією, і як прогностичному композиторському самодіалогу. Загалом проблема неостилевого діалогу 
уявляється сьогодні однією з самих перспективних для збагачення історіографічного методу. Зокрема, 
вона змушує звертатися до ігрових аспектів цього діалогу, розвивати важливі для семіологічного ви-
вчення музики питання теорії гри. 
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"Гра" відноситься до найбільш складних явищ людської життєдіяльності, повне обґрунтування 
мистецтвознавчого поняття про неї рівноцінне культурологічному обґрунтуванню Й. Хейзінги, ще не 
досягнуте, можливо, у силу спірності цього феномена.  

Труднощі наукового пояснення гри, у тому числі, невиправданим, іноді розширювальним, тлу-
маченням її, пов'язані з неоднозначністю, отже, багатомірністю цього феномена. Культурологічний 
напрямок, представлений працями Й. Хейзінги, Й. Фінка, почасти Г. Гадамера, наполягає на універса-
льному значенні гри – знаходить джерело культури в ігровій діяльності людини, тобто пропонує кон-
цепцію ігрового генезису культури. Так, Хейзінга думає, що гра старше культури і є "заняттям позаро-
зумовим", має космічне походження [8, 9–13]. Одночасно Хейзінга визначає естетичні елементи гри 
(перетворюючі її в прекрасний феномен), оскільки гра надлишкова й самозацікавлена, а для цього 
повинна обов'язково робити дві речі – наводити порядок і бути гарною. Естетичні елементи гри, на-
звані Хейзінгою, а саме, напруга, рівновага, чергування, контраст, варіантність, зав'язка й розв'язка, 
розрішення, а також дві її ключових властивості – ритм і гармонія, – можна прийняти як характеристи-
ку художньої, у тому числі, музичної, форми. Вони можуть бути застосовні до останньої як ігрові, тому 
що вказують на перше правило гри: створення умовності, умовного штучного порядку, що заміщає 
реальний, суперничає з ним. Автор називає й друге правило гри: її здатність звільняти, "перевтілюва-
ти" і відкривати, таким чином, нові ресурси життєвих сил.  

Позитивна концепція гри протистоїть традиційній психологічній (емпіричній психотерапевтич-
ній), що виходить із соціальної запрограмованості, обмеженості особистісної свідомості і потреби за-
хисту в трансактній поведінці. Тут гра розглядається як рольовий прояв особистості, індивідуальне 
планування людської поведінки (у повсякденному контексті) і до її результатів відносять навіть такі 
негативні явища, як алкоголізм, самогубство, наркоманію. Виграш у такій грі – тимчасове соціально-
психологічне домінування, що дозволяє підтримувати штучним шляхом позитивну самооцінку. Така 
гра далека від свободи; навпроти, вона демонструє залежність людської свідомості від соціальних 
правил і порядків, що у багатьох випадках звужує творчі життєві можливості; її не можна вважати про-
дуктивною для людини в повному значенні цього слова.  

Утім, одне з останніх визначень гри ([4, 133]) вказує: "гра – вид непродуктивної діяльності, мо-
тив якої полягає не в результатах, а в самому процесі"; із цим також важко погодитися. Визнаючи ці-
льову автономність ігрового процесу (ігрові безкорисливість, доцільність без мети, які після кантівської 
теорії естетичного стали загальним місцем у мистецтвознавчих роботах), варто визнавати і її продук-
тивність – результативність як досягнення людиною вищого ("вершинного", у термінології Л. Виготсь-
кого) щабля самореалізації (самоактуалізації, у термінології А. Маслоу), тобто пізнання й звільнення 
своєї сутності, дійсного буттєвого призначення, залучення до вищого смислового порядку. У такому 
сенсі гра як культурологічний феномен спонукає до відмови від всіх тимчасових виграшів заради ос-
новного – виграшу самого себе як творчого суб'єкта; такій грі "навчає" мистецтво. 

Художня форма реалізує опорну антиномію гри: умовне – безумовне (конвенціональне – не-
конвенціональне, штучне, ілюзорне – "справжнє", реальне). Художній вплив – сприйняття рівною мі-
рою мають потребу в знанні і дотриманні умовності (правил і границь композиції), у здатності її розпі-
знати, з одного боку, а з іншого – у здатності безпосередньо включатися в художній процес, ставати 
його учасником, засвоювати задум у переживанні й "виносити" його в безмежний (вільний) простір 
смислу (у зв'язку із цим можна відіслати до роботи Ю. Лотмана [8]). Звідси ігрове призначення та різні 
ігрові функції композиції (форми твору) у музиці.  

Важливість ігрових факторів у музиці підсилюється її виконавським аспектом: музична гра є 
буквальною як виконання на певних інструментах (втім, і для вокаліста голос – інструмент, даний при-
родою). Моторно-динамічна сфера, безпосередньо технологічна сфера, музики є першим провідником 
ігрового призначення художньої форми та передумовою опосередкованої образної гри, психологічної 
динаміки, у тому числі, і обумовленою драматизацією музичного задуму, його уподібненням театраль-
ній дії. Гра – композиція – моторність утворюють споріднений ряд понять, що допомагають визначати 
шляхи становлення "чистої" інструментальної музики. 

Отже, гру можна визначати як багатофункціональний епіфеномен музичної семантики, одно-
часно звернений до культурологічних, художньо-композиційних, текстологічних, стилістичних і психо-
логічних умов музичної творчості. У зв'язку з питанням про проблемно-тематичні тенденції музичної 
історіографії поняття "гра", поряд та у взаємодії з поняттями "смисл", "культурна семантика", "музична 
семантика", "текст", "стилістика", "неостильовий діалог", "апперцепція", "цитація", може бути віднесена 
до тих категорій, які глибше інших реалізують методичну своєрідність музичної історіології, одночасно 
активізуючи її інтердисциплінарні можливості. 
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КИТАЙСКИЙ ВКЛАД В МОДЕРН-АВАНГАРД ЕВРОПЫ 
 
В статье автор прослеживает исторические этапы сближения китайского (восточного) и европейского 

(западного) музыкальных ареалов на протяжении ХХ столетия, вплоть до диффузии культурных стимулов в тво-
рчестве Тан Дуна и других представителей Востока в европейском культурном пространстве. Это определено 
итоговостью поставангардной культурной волны современности, в которой интегративные показатели "Восток-
Запад" занимают значительное место.  

Ключевые слова: модерн, авангард, постмодерн, поставангард, Восток, Запад. 
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(КНР), докторант, Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського 
Китайський вклад в модерн-авангард Європи 
У статті автор прослідковує історичні етапи зближення китайського (східного) і європейського (західного) 

музичних ареалів протягом ХХ століття, аж до дифузії культурних стимулів у творчості Тан Дуна та інших пред-
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ставників Сходу в європейському культурному просторі. Це визначено підсумковістю поставангардної культурної 
хвилі сучасності, в якій інтегративні показники "Схід-Захід" займають значне місце. 

Ключові слова: модерн, авангард, постмодерн, поставангард, Схід, Захід. 
 
Liu Bingqiang, PhD in Arts, doctoral student, P.I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, Vice-

Rector of the Taishan University (China) 
Chinese contribution to modernist style avant-garde of the Europe 
The purpose of the article to follow the historic stages of the rapprochement between Chinese-east and 

European-west music area in last century, till the diffusion of the cultural stimulus in creative activity Tan Dun and other 
representatives of the Orient in European cultural space. 

The declared subject is determined by sum of the postavant-garde cultural wave of modernity where the 
integrative factors "Orient-West" occupy the significant place. In music world Tan Dun, chinese gеnius in european 
cоmpоser system of self-expression symbolizes deep diffusion of corresponding to cultural quality. 

The value of the chinese influence on French was displayed by C. Debussi. R. Retie states that C. Debussi’s 
harmonic harmony is illusory, but the reality of the harmony constructions emerges mеlоdious tonality, linked his style 
with the Orient. Debussi, with delight said about to "rococo" painting, and used it in his composition "Chinese rоndеl" one 
of that this sort gallant (in initial meaning – kind, exquisite polite and good-hearted) art. This approach in analysis of the 
semantic esthetics become clear when "ethnological fine", which easy to reach by dint of quotation half tone melody, 
obvious and comprehensible all sign of the Orient. The composer didn’t use this instance.  

M. Voloshin in his essay put the "exotic" of romantic of the romantics an against the symbolists. It is well known 
that in Russian music culture the ideas of symbolism art original were refracted in creative activity of the national Russian 
music leader of the modernist style A.Skrjabin and S. Rachmaninov.  

Beside A. Skrjabin’s aesthetic principles of symbolism and style particularities sounded diversionary and 
declarative, pointing on the theosophical installation and on indian sources, Buddististical forming and its connection with 
Chinese religious world. In S. Rachmaninov’s compositions that symbolism style factors are given in the complex joining 
of artistic inclines. In A. Skrjabin melodies the ideas of the cosmic gigantism found specific russian mаximalism in 
faithfulness of the Ideal Rachmaninov intended to national folklore tradition. At same time in Rachmaninov’s 
compositions we can see the obvious installation on symbolism and estheticism in vocal lyric poet. The Role of the 
russian music in shaping the modernist style as a whole global has defined G. Eimert, which pointed out the russian root 
of the world avent-garde, generalised position chapters Köhln schools of K. Stockhausen comparatively the one of the 
Skrjabin base searching for "world theatre" in avаnt-garde tendencies in the second part of the XX century.  

The transformation from symbolism-expressionism modernism of A. Skrjabin to "new business ability" type 
"Gebrauchtmusik" german school 1920 years became the expressionism-primitiveness manifestations of the type 
"Miraculous tangerine" of B. Bartók (1919). This composition is exceedingly original, has carried out "chinese stamp" in 
european music. It was an pеntаtоnic of the Tangerine as semantic join her with pеntаtоnic style oldeuropean mеlоdiсs, 
in Hungarian variant united with Asiatic origins, which have been given the European nation.  

The theatre of B. Brecht is determined in adjectives such as "epic" theatre, its epic principle has generated his 
deep knowledge of music. The music part of such show is subordinated by popular-cultural type of the expression, where 
the structure of songs-hits includes the scenic actions in timeless. In this context music of Brecht’s performances can be 
compared with the cian of Chinese opera moreover, in variant ciuj-pe, "provincialism", which nature forms their deep value. 
But the main expressive acceptance, which has invented the theatre of Brecht and Peking opera was the agitation-sharp 
manner of scansion in pronouncing of the text. It is enough to match the fragments an readings from Czincziuj’s shows with 
alive authentic record (not all theatres capable to do it, but only Moscow Theatre level on Taganka with participation V. 
Vysockij 1970 years!) of the shows Brecht to make sure these phenomena in deep sense resemblance.  

The one line of the Czincziuj’s influences is a ballet of R. Glier "Red flower". It is well known that this show got 
significant success in 1927 in Soviet Russia (Moscow, Big theatre), but then it was subsequently postponed on the 
secondary scenes of the country. Glier’s ballet did not take categorically the individual psychology traditional music 
thinking, in revenge after "new youth" blast 1920 years. His ballet consisted of duet of Soviet Captain and Tai Hoa, 
dancers, the main to heroines on motive of the Internationale such as joining of ideological music sign and intimaty of 
larval relations did not comply with the classics of the ballet european theatre by the most categorical image.  

The new stage is an interaction with Chinese theatre, where the culture of the ballet naturally has grown up from 
dance-acrobatic "military" shows of Beijing operas Jingju. The Opera of J. Adams "Nixon in China" has opened the way 
of Chinese art in the popular cultural area and became the triumph in 2000 years of the production kuncuy in USA then 
the process was marked amicable agreement popularity Tan Dun as the genius of American music and the megaphone 
of Chinese cultural music in system of European music.  

Key words: modernist style, vanguard, postmodern pоstvanguard, Orient, West. 
 
Начало ХХ века ознаменовано драматическими событиями Русско-японской войны, пораже-

ние в которой России во многом стимулировало и Первую русскую революцию 1905-1907 годов, а та-
кже Китайскую революцию 1911 года. В материалах выходившего в Одессе Русского музыкального 
вестника за 1915 год собраны сведения о Китае как союзнике России и с большим интересом и ува-
жением популяризированы сообщения о классическом китайском искусстве и культурных открытиях 
Китая: изобретение бумаги, структуры четверостишия и др., которые стали достоянием мирового 
культурного пространства. 

Особую страницу в формировании русской и европейской модернистской "китайщины", как извес-
тно, внесли П. Клодель и М. Волошин. Хотя демонстративны китайские заимствования у Ф. Бузони и Дж. 
Пуччини (у обоих опера "Турандот"), китайские источники – в "Песне о земле" Г. Малера, определяемого в 
современных изданиях как носителя немецко-австрийской оригинальной линии символизма [13, 319-320], 
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у Б. Бартока (балет "Чудесный мандарин"), у создателя советского политического балетного театра Р. 
Глиэра ("Красный цветок") и многое другое. Но именно М. Волошину принадлежит теоретическая разра-
ботка проблемы Китай-Европа на ХХ столетие, в частности в статье "Клодель в Китае".  

Актуальность темы определена итоговостью поставангардной культурной волны современности, в 
которой интегративные показатели Восток-Запад неизбежно занимают значительное место, а в музыка-
льном мире творчество Тан Дуна, китайского гения в европейской композиторской системе самовыраже-
ния, символизирует глубинное диффундирование соответствующих культурных качеств. Цель данной 
работы – прослеживание исторических этапов сближения китайско-восточного и европейско-западного 
музыкальных ареалов на протяжении минувшего столетия, вплоть до диффузии культурных стимулов в 
творчестве Тан Дуна и других представителей Востока в европейском культурном пространстве. 

Методологической основой работы являются как традиционные труды историков Н. Конрада, 
А. Меза, Л. Гумилева [14; 27; 10], так и искусствоведческие ракурсы разработки А. Лосева, Б. Асафье-
ва, Б. Ярустовского, В. Холоповой, Е. Марковой [16; 4; 26; 24; 25, с. 76-128]. С китайской стороны это 
труды Сунь Ятсена, Дэн Сяопина [23; 28], а также музыковедческие работы, посвященные паралле-
лям интонационной теории и традиционному китайскому учению о форме в поэзии и музыке (Ма Вей, 
Ву Голин [7; 18] и др.). Объект исследования – влияние культуры Востока на европейский модерн ХХ 
века, предмет – китайский срез указанных влияний. Научная новизна в том, что впервые системати-
зированы в концепцию парадигматического смысла китайских стимулов модерна, разрозненно конс-
татированные в монографических работах, посвященных отдельным субъектам указанного художест-
венного процесса. Практическая ценность – пополнение материалов курсов истории культуры и 
искусства в гуманитарных вузах и соответствующих музыкальных учебных заведениях.  

Значимость китайского воздействия на Францию, бывшую союзницей России в начале ХХ века 
по союзу Антанты, запечатлел К. Дебюсси, у которого, по свидетельству Р. Рети [21, 5-16], гармониче-
ский лад иллюзорен, тогда как реальностью ладового строения выступает мелодическая тональность, 
сроднившая его стиль с Востоком. 

Смысл представления К. Дебюсси о восточном вкладе в импрессионистско-символистскую 
музыку показывает его во многом неповторимое для его творчества произведение: "Китайский рон-
дель". При этом композитор не стремится "изображать" Китай – цитатой пентатонных построений, как 
принятого в фольклоризме ХІХ столетия средства отсылки к колориту Дальнего Востока (именно так 
поступил Дж. Пуччини в "Чио-Чио-сан", он же повторил данный прием в "Турандот"). Дебюсси симво-
лизировал китайскую поэтику – с помощью авторских, им сочиненных оригинальных стихов (что он 
редко делал в своей вокальной музыке), представив в них стилизацию китайской поэзии. 

В тексте сочинения К. Дебюсси – образ, часто встречающийся у китайских поэтов: лодка, дви-
жущаяся по реке, красота пейзажа – и нежный облик девушки, спрятавшейся и уснувшей в тростнике. 
Но Дебюсси вводит мотив эротический, совершенно невозможный для китайских авторов – сон кра-
сивой девушки наблюдает чиновник-мандарин, никак не соотносимый с ее красотой и юностью [12, 
17-18]. Указанные в сюжете Ронделя мотивы тонко схватывают некоторые характерные для китайской 
поэзии моменты не-действия, запечатлевающие квиетическую составляющую китайского рационали-
зма. В стихотворениях представителя эпохи Тан Бо Цзюйи и поэтессы эпохи Сун Ли Цинчжао нахо-
дим картинность, напоминающую ту, которую представил К. Дебюсси в строках своего Ронделя, в це-
лом, жанра, наследующего колорит …старофранцузской поэзии ([Бо Цзюи, "На озере", ІІ, 11, с. 351], 
[Ли Цинчжао, "Гладь озерную…" 11, 216]. 

Дебюсси, с восхищением отзывавшийся о живописи рококо, фактически воспользовался в 
своем "Китайском ронделе" одной из тем этого рода галантного (в первоначальном значении слова – 
любезного, изысканно вежливого и добросердечного) искусства (см. картину "Китайская свадьба" Ф. 
Буше). Данный подход в анализе от семантики эстетизма становится осваиваемым, когда "этнологи-
ческая изобразительность", легко достижимая цитированием бесполутоновой мелодики, очевидного и 
понятного всем знака Востока, – композитором в данном случае не применяется. Названная ладовая 
"краска" ангемитонных соединений использовалась им для запечатления изысканности и тонкости 
образов отнюдь не восточных: "Холмы Анакапри", "Девушка с волосами цвета льна" в Прелюдиях 
№№ 5 и 8, темы Мелизанды в опере "Пеллеас и Мелизанда" и др.  

М. Волошин в своем эссе противопоставил "экзотизм" романтиков и романтического века в 
целом, с их следованием в восточном направлении не дальше "пределов цвета и формы" [7, 189], – 
символистов. В ряду художников Франции, обратившихся к Востоку (Ж. Готье, А. Рембо, П. Гоген), 
Волошин особо выделил П. Клоделя, отъезд которого в Китай символизировала "новое отношение 
Европейца к земле и человеку [7, 192]. Клодель в Китае осознал, и это выделил в своей теоретичес-
кой апробации его творчества М. Волошин, архетипическую значимость человеческого существа – 
посредством отождествления ее сути – с символом Дерева [7, 194]. 

Эту свою мысль, по Волошину, Клодель уточнил, изучая архитектуру храма – пагоды в Китае. 
И находит в нем, в отличие от вертикальности дерева в Европе и составляющего основу линий лати-
нской-европейской традиции, горизонтальный знак-символ Китая [7, 198].  

Волошин извлек из описаний Клоделя представление о "китайском романтизме", воплощен-
ном в культуре "сада из камней", в котором нерукотворные массивные изделия природы скупо отте-
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нены зелеными насаждениями. И в этом искусственном пейзаже природное буйство земной тверди 
всячески утверждало, по-символистски, "музыкальную тему мечты и тайны" [7, 200]. 

Автор работы ссылается на опыт посещения мемориальных сооружений в Европе – и с уве-
ренностью констатирует, что ничего подобного мемориальному кладбищу в Китае, где имеются захо-
ронения Конфуция (VІ век до н.э.!) и его потомков, в Европе просто нет. И в этом плане земное при-
тяжение цивилизации Китая, в отличие от "доверия к абстракции" у европейцев (по А. Уотсу [22, 31]), 
обусловливает опыт, в котором однажды европейцы ощутили нечто недостающее им. И в лице П. 
Клоделя – М. Волошина оказались персонифицированы те чаяния, которые разрозненно-
множественно определили "русскую-французскую (и иную – Л.Б.) китайщину" начала ХХ века. После-
дняя, будучи окрашена символистскими предпочтениями, буйно определила выход Тан Дуна в усло-
виях неосимволизма конца ХХ-начала ХХІ века в качестве одного из достойнейших представителей 
европейского музыкального мира, при том что в своих композициях он осознанно обращался к китайс-
кому музыкальному материалу. 

К концепции Китая Клоделя Волошин пришел через преклонение перед Францией. И в этом 
его подобие представителям "серебряного века русской поэзии", поскольку и А. Белый, и В. Иванов, и 
В. Брюсов, и К. Бальмонт, И. Анненский, В. Хлебников, Н. Гумилев, иные авторы отдали дань "восто-
чному стремлению", черпая от классиков символизма, от А. Рембо и М. Метерлинка, Э. Верхарна и 
С. Малларме.  

Взаимодействие смысловых построений в композициях символистов, в числе которых стало 
сопряжение образов-понятий, географически и временно несоединимых, декларативно подано в сти-
хах И. Анненского. В строках его поэтической зарисовки "Буддийская месса в Париже" само название 
содержит парадоксальную примирительность близкого и далекого, актуального и иллюзорного…[3, 
155]. У И. Анненского, как у истинного символиста, решающий смысл стихотворного выражения скла-
дывался не из контекстного значения слов, но из фонически-ритмических их согласований, осознава-
емых в их музыкальности. Соответственно, поэт уделял значительное внимание запечатлению музы-
ки в словесных образах: "После концерта", "Do, re, mi, fa, sol…", "Смычок и струны", "Decrescendo", 
"Nocturno"… и т.д. И все же "китайщина" Анненского имеет более общевосточный характер по срав-
нению с четкостью китайских устремлений М. Волошина.  

Как известно, в русской музыкальной культуре идеи символистского искусства оригинально 
преломились в творчестве лидеров национальной русской музыки эпохи модерна – А.Скрябина и С. 
Рахманинова. При этом у Скрябина символистские эстетические принципы и стилевые особенности 
прозвучали демонстративно и декларативно, указывая, через теософские установки, на индийские 
источники, буддистские составляющие которого косвенно обращены были и к китайскому религиоз-
ному миру. У Рахманинова указанные символистские стилевые показатели запечатлелись в сложном 
соединении художественных устремлений.  

И если у Скрябина идеи космического гигантизма обнаруживали специфически русский мак-
симализм в почитании Идеального [ 25, 24-36], тогда как демонстрация национальной привязки в фо-
льклорно-популистских элементах не обнаруживалась, то у Рахманинова очевидна приверженность 
национальной традиции фольклоризма. И одновременно в сочинениях Рахманинова очевидна уста-
новка на символистский эстетизм в вокальной лирике. Б. Асафьев писал об исключительной красиво-
сти романсов С. Рахманинова, которая, как он это понимал, подчеркнуто близка эстетизму символис-
тского искусства [4, 44]. Наиболее знаменитыми романсами в указанном ракурсе являются два – 
"Сирень" ор. 21 № 5 и "Здесь хорошо" ор. 21 № 7, созданные "на слова отнюдь не выдающихся по-
этов", по характеристике В. Брянцевой [5, 306] – Ек. Бекетовой и Г. Галиной. Однако гений Рахмани-
нова услышал в данных текстах нечто глубоко актуальное, связанное с выраженными целотонно-
ангемитонными оборотами, весьма соотносимыми с Песней Мелизанды из оперы К. Дебюсси ("Пел-
леас и Мелизанда") в начале ІІІ действия.  

Текст "Сирени", написанный Ек. Бекетовой, породил лаконизм этого романса, сосредоточение 
на пейзажности, но не воспеваемой, а благоговейно наблюдаемой – нечто привнесенное в романсо-
вую лирику и соотносимое с "китайщиной", с классикой стихов поэтов Тан. Стихи Ек. Бекетовой по 
тонусу и строю весьма соотносимы со строками гения Лю Цзунъюаня (см. "Ранняя весна в Линьлине" 
[11, 187]). Заметим, мелодия романса (f¹-es¹-as¹, … es¹-f¹-as¹-b¹-c²-es²-c²-b¹-c²…) – абсолютно бесполу-
тонова (вырисовывается пентатоника es¹-f¹-as¹-b¹-c²-es²).  

Удивительное в этом романсе – это "созвучие китайщине", при том что "китайщина" как тако-
вая отсутствует.  

Романс "Здесь хорошо" на слова Г. Галиной – представляет еще одну ипостась запечатления 
образа символизма (ор. 21 составлен из "портретов" разностилевых качеств: от В. Гюго и В. Жуковс-
кого до А. Апухтина и С. Надсона). Остраненная поэтизации безлюдья, образующая смысловую па-
раллель к монашеской-отшельнической лирике, фиксирована текстом, воспевающим – тишину. И та-
кой тип поэзии составил специальную ("неодаоскую") линию танской поэзии Китая (см. Ли Бо, "Храм 
на вершине горы" [15, 129]). Музыкально вся палитра мелодических и гармонических построений 
уложена, моделируя импрессионизм-символизм Дебюсси, в "сложный аккорд" терцового ряда a-cis-e-
gis-h-d-fis, в котором бесполутоновые соединения преобладают. 
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Из сказанного следует реактивность, через символистский эстетизм текста, соотносимого с 
китайской созерцательной лирикой, музыки Рахманинова на увлечение тем Востоком и "китайщиной", 
откровенным рупором которых были М. Волошин, И. Анненский, но в той или иной мере подвержены 
были все символистски ориентированные круги художественного "высшего света", составлявших осо-
знанные параллели салонам типа собиравшихся вокруг С. Малларме и К. Дебюсси.  

Роль русской музыки в формировании модерна в целом глобально определил Г. Эймерт, ко-
торый указывал на "русские корни мирового авангарда" (цитируется по материалам Д. Гойови [9, 77]), 
обобщив позицию главы Кельнской школы К. Штокхаузена относительно скрябиновской основы поис-
ков "мирового театра" в авангардных устремлениях второй половины ХХ века.  

Переходным качеством от символистского-экспрессионистского модернизма А. Скрябина к 
"новой деловитости" типа "Gebrauchtmusik" немецкой школы 1920-х годов стал символизм с выражен-
ными экспрессионистско-примитивистскими проявлениями типа "Чудесного мандарина" Б. Бартока 
(1919). Это сочинение чрезвычайно оригинально претворило "китайский штамп" в европейской музы-
ке – пентатонику Мандарина – в качестве смыслового соединения ее с пентатоникой староевропейс-
кого мелоса, в венгерском варианте соединенного с азиатским истоком данной европейской нации.  

Не экзотика Востока, но моральное превосходство "дикости желания" Мандарина в противо-
вес "дикости разбоя и глумления" низов европейской цивилизационной среды определяет смысл по-
явления этого условно китайского персонажа. Впоследствии, в последнем крупном сочинении Б. Бар-
тока, в его Концерте для оркестра 1943 года, "китайская" тема вновь обозначится в образах І части 
названного произведения – в виде побочной партии Allegro, в которой ангемитонный ладовый колорит 
и тембро-динамика, создающие эффект отдаленности, явно указывают на "дали Востока", составля-
ющие источник и стимул обновления нации, проходящей испытания-искушения в настоящем. 

Признание Сун Ятсеном, возглавившем вышеупомянутую Китайскую революцию 1911 года, 
особой роли В.И. Ленина в мировом революционном процессе во многом обусловило внимание Ко-
минтерна к китайскому политическому и культурному феномену. В том числе это специальная значи-
мость китайской Цзинцзюй, Пекинской оперы в становлении выразительного ряда одного из наиболее 
радикальных проявлений модерна – экспрессионистского-примитивистского театра Б. Брехта. Общая 
ссылка на такого рода влияние всегда имеется в работах о данном авторе [19, 15].  

Театр Б. Брехта определен в характеристиках в качестве "эпического" театра, эпический 
принцип которого породил его глубокую музыкальность. Музыкальная часть такого спектакля подчи-
нена масс-культурному типу выражения, в котором структура зонгов-шлягеров включает конкретику 
сценического действия во вневременной ряд. В этом плане музыка спектаклей Брехта соотносима с 
цян китайской оперы, причем, в варианте чюй-пе, "провинциализмов", типовой характер которых сос-
тавляет их глубокое достоинство. Но главный выразительный прием, который породнил театр Брехта 
и Пекинскую оперу и который воспринят был Брехтом от последней, – это надбытовая, агитационно-
резкая манера скандирования в произнесении текста. Достаточно сопоставить фрагменты речитати-
вов из спектаклей Цзинцзюй с живой записью аутентичных (не все театры способны это сделать, но 
только постановки уровня московского Театра на Таганке с участием В. Высоцкого 1970-х годов!) спе-
ктаклей Брехта, чтоб убедиться в глубоком смысловом подобии этих явлений.  

Еще одной линией влияний цзинцзюй – и недооцененной в указанном качестве – является балет 
Р. Глиэра "Красный цветок". Как известно, данный спектакль имел значительный успех при его постановке 
в 1927 году в Советской России (Москва, Большой театр [8, 1015]), однако впоследствии был отодвинут с 
первых сцен страны. Индивидуалистский психологизм традиционного музыкального мышления, опреде-
лившийся в реванше после "новомолодежного" взрыва 1920-х, не принимал категорически балет Глиэра с 
его паде-де Советского Капитана и Тай Хоа,танцовщицы, главной героини – на мотиве Интернационала: 
такое совмещение идеологического музыкального знака и интима личностных отношений не совпадало с 
классикой балетного европейского театра самым категорическим образом.  

Однако деперсонализация и депсихологизация персонажей музыкального театра ХХ века (со-
чинения И. Стравинского, К. Орфа, в определенной мере Б. Бриттена и др.) создала типологические 
характеристики, к которым оказался причастным Р. Глиэр. Мотив Интернационала в балете Глиэра – 
это тема, совершенно уподобленная чюй-пэ, то есть типовому мотиву данного времени и места дейс-
твия, преломления которого допустимы как по "горизонтали" сюжетных перипетий, так и по "вертика-
ли" обобщающе-массовых и интимно-личностно обставляемых сцен представления.  

Через революционную Советскую Россию, через СССР осуществилось триумфальное шествие 
Мэй Ланфаня по сценам мира, в исполнении которого актерство Пекинской оперы определилось в качес-
тве актуального феномена мирового искусства. В 1920-е годы, когда театр Коминтерна в лице Б. Брехта, 
театр Е. Вахтангова в Советской России отчетливо апеллировали к завоеваниям китайской театральной 
сцены, выводить драматургию Глиэра только из "канонов" европейского балета доклассического периода 
– искусственно. Не забываем, что одновременно с написанием названного балета Р. Глиэра в окружении 
Б. Брехта в период выстраивания агитационного коммунистического, опиравшегося на самодеятельность 
участников революционного движения театра, в Германии выдающимся драматургом Ф. Вольфом была 
написана пьеса "Тай Янь пробуждается" о восстании ткачих в Шанхае в 1928 году [19, 15].  

Новый этап – взаимодействие с театром КНР, в котором культура балета органично выросла 
из танцевально-акробатически оформленных "военных" спектаклей пекинской оперы цзинцзюй. В ре-
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зультате – самостоятельность линии драматического мюзикла в театре Китая 1950-х–1960-х глодов 
("Седая девушка" Ма Кэ), изохронная американскому феномену этого жанра как порождения ев ро-
пейского типа культуры.  

Выдвижение музыкального авангарда 1950-х – 1960-х годов знаменовало обращение к восто-
чному искусству, индийскому в первую очередь (О. Мессиан, Б. Бриттен), но также и к завоеваниям 
Дальнего Востока (Б. Бриттен, К. Штокхаузен, П. Булез). В этот период активизируется деятельность 
японских композиторов-авангардистов (Такимацу), среди последователей О. Мессиана блистает вы-
сокоталантливый вьетнамец Нгуен Тхиен Дао.  

В Китае в этот период выдвигается оригинальная реформированная пекинская опера типа 
драматического мюзикла ("Седая девушка" Ма Кэ), но на европейскую культуру эта китайская моло-
дежная музыка не оказала заметного воздействия. Эра интенсивных влияний китайской художествен-
ной идеи наступила на сломе 1970-х – 1980-х годов, с выдвижением поставангарда – и минимализма 
в особенности. В ряду музыкальных событий, обозначивших диффузию китайского и европейского, 
специальное место заняла опера Дж. Адамса "Никсон в Китае", в которой объемной цитатой предста-
влен образцовый спектакль Культурной революции, объективно представляющий развитие идеи "ки-
тайского драматического мюзикла" 1950-х годов. Именно спектакль "Красный женский батальон" 
определил эффект "сцены на сцене" в вышеупомянутой опере Дж. Адамса "Никсон в Китае", стилис-
тический склад которой – проявление эстетики минимализма [2, 103-104, 161-162] – определили четко 
черпание из староевропейских и внеевропейских источников вдохновения. 

Названная опера Дж. Адамса – прорыв к международной известности" композитора, она сопровож-
далась успехом, который автор не смог повторить в других подобных сочинениях. Эта опера открыла путь 
китайской теме в масскультурной области, апогеем принятия которой стал триумф в 2000-е годы постановок 
Кунцюй в США, тогда как в параллель к данному процессу обозначилась мировая известность Тан Дуна как 
гения американской музыки и рупора китайской культурной ноты в системе европейской музыки.  
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ЕКРАННЕ НАСИЛЛЯ У СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ КОНТЕНТІ 

 
У статті розкрито проблематику руйнівного начала людини – зла, яке залишається таємницею життя. Ця 

категорія за своїм типом є фундаментальною проблемою етики, а тому в телепросторі сучасності викоремлюєть-
ся дискурс щодо деструктивних можливостей екранної культури. Соціологічні концепції зла в своїй основі утри-
мують уявлення про гармонійність суспільства і наявність джерела зла у його певній частині. Мета статті полягає 
у тому, щоб антропологічно осмислити вплив екранної культури у суспільстві та ризики, з ним пов’язані, зрозуміти 
тенденційність цього процесу і зосередити увагу на його закономірностях. 

Ключові слова: екранна культура, мас-медіа, філософія, соціум, зло, насилля, страждання, добро, агресія.  
 
Скорик Адриана Ярославовна, кандидат искусствоведения, докторант, Национальная музыкальная 

академия Украины им. П. И. Чайковского 
Экранное насилие в современном медийном контенте 
В статье раскрыто проблематику разрушительного начала человека – зла, которое остается тайной жиз-

ни. Эта категория по своему типу является фундаментальной проблемой этики, поэтому в телепространстве со-
временности выделяется дискурс по поводу деструктивных возможностей экранной культуры. Социологические 
концепции зла в свою основу положили представление о гармоничности общества и наличии источника зла в его 
определенной части. Цель статьи состоит в том, чтобы антропологически осмыслить влияние экранной культуры 
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в обществе, риски, с ним связанные, понять тенденциозность этого процесса и сосредоточить внимание на его 
закономерностях.  

Ключевые слова: экранная культура, масс-медиа, философия, социум, зло, насилие, страдания, добро, 
агрессия. 

 
Skoryk Adriana, PhD in Arts, a doctoral student, P.I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine 
On-screen violence in modern media content 
The article deals with the problems of destructive principles of man. It is the evil that is the secret of life. This 

category is a fundamental problem of ethics, and therefore in the television sphere contemporary discourse about the 
destructive possibilities of screen culture is standing separately. The sociological concept of evil in its foundation laid the 
understanding of the harmony of society and the availability of the source of evil in his part. The aims of this research are 
to understand the impact of anthropological screen culture in society, the risk associated with it, to understand the bias of 
the process and focus on its laws.  

This sad conclusion leads to the prospect of violent models not only in society but also in relation to the 
imposition of stereotypes in culture and art. Appearance of the violence in the socio-cultural context has to find ways of 
ability to resist them. It is also important to achieve changes in social relationships and settings of people-valuable life. 
Determinants examined here can be regarded as the person who controlled their internal assessment, aggressive 
displays or sensitivity to them. Self-sufficiency should be held by the person to influence diminished manifestation and 
existence of the genre violence. Freud singled life instinct Eros, whose energy plays in life and it is in a difficult 
destructive relationship with destructive instinct Thanatos. 

Ethological concept of K. Lorenz gave the conception of violence in the animal kingdom: conflict situations 
defined dominance in order to balance variety of types of the animal world’s social organization, to understand the 
modification of moral norms and aggressiveness. If Freud promotes violence ravages of death, K. Lorenz has aggression 
defense. This protection turns into a permanent intention, facilitates the search of "lull" in the situation or his flash. Erich 
Fromm pointed out the differences between the concept of K. Lorenz true causes of human aggression. They are 
psychological, social and biological. In general, the research of human personhood, business studies Ch. Darwin "Origin 
of Species" (1859), B. Porshnev "Social Psychology and History" (1966), "The beginning of human history" (1971), A. 
Nazaretian "Problems anthropology" (1983), B. Dodsworth "The sum of Anthropology" (1990). These authors were 
looking for value of reason and violence in a man. 

Referring to the letters of Seneca to Lutsyliy, М. Montaigne argues "that the person is not excited either anger or 
fear, killed another, just to admire it", what is the worst example of aesthetic pleasure. Social and cultural reasons have 
formulated the laws of society-screen violence in art. Postmodern current views are based on the circumstances. A 
person in a violent society gets a reference to the mental courage and mental promises to get rid of fear. The ambiguity 
of contemporary art displays estimates regarding violence isolates dehumanization that positivism is able to equate to 
negativity or violent subjects to objects that are identified with the subject of violence. The degree of satisfaction on the 
occasion of the object increases no real-optic vision aggressor: active consumerism here is subject. 

Sociologists and psychologists stimulate research on violent behavior in real society. Of course, the most of 
them qualify this phenomenon as negative one. The impact of violence on aggressive behavior of spectator is obvious. 
This socio-cultural problem, for example, has long been "unwound" by the Russian Foundation for Documentary Studies. 
Researchers distinguish this line of screen performance as a way of forming consciousness that has addictive effect on 
feelings had seen. For example, "Action" as a factor in the socialization of adolescents giving them the opportunity to 
play adulthood with devastating implications. Correlation situation of families (parents) and forced addiction manifested in 
terms of audience identification with the hero. 

Sociocultural analysis of the phenomenon of screen violence means stereotypical impact represents its 
expressional figurative means, allowing to understand the phenomenon of signified power, because there is widely 
applied concept that is inserted into the society life that distinguishes actions of violent person and the society and how to 
combat them. Globalization processes of modernity negate the need to use the genre depiction of violence as methods 
of reproduction are elaborated and used. This screen rubbish should disappear as the weakness of human nature before 
evil: conflicting theoretical foundations, individual instincts. The doctrine of violence is not defined with the definition of 
origin: whether acquired or innate? Aggressive behavior violence plays a destructive role in society that does not 
promote new cultural models. Nowadays in interpersonal relationships evil takes the form of conflict solution which 
ignores the interests of one party. Lack of spirituality creates social approval and use of evil. Prestige consumption 
becomes a source of advertising product. This mechanism acts cruelly and futile, activating selfishness. Social status is 
determined by quantitative representations of material consumption. The socio-cultural identity disabilities mean that 
most conflicts will be solved with violence as a natural way. 

Key words: screen culture, media, philosophy, society, evil, violence, suffering, goodness, aggression. 
 
Філософський аналіз екранної культури виявляє тенденції її розвитку у соціокультурних контекстах 

епохи глобалізаційних процесів, зумовлює представлені нею трансформації людського буття. Наукова но-
визна статті полягає у тому, що вона відкриває нам людину "телематичну" як життєтворчу і продукуючу 
власні екранні образи. Спектр фундаментальних праць на цю тему представлено сучасною теорією філо-
софії постмодернізму у дослідженнях Ж. Батая, М. Бланшо, Ж. Бодрійяра, Ж. Дельоза; також для дослі-
дження ми звертаємося до праць з психоаналізу, персоналізму таких вчених як М. Бахтіна, М. Бубера, 
Е. Левінаса, Г. Марселя; зразків української антропологічної школи Є. Андроса, Є. Бистрицького, С. Крим-
ського, В. Табачковського, О. Яценка, О. Нельги, В. Пазенка, В. Рижка, М. Ткачука, Т. Ящука та інших. 

Ціль статті полягає в тому, щоб обгрунтувати поширення образу екранного насилля як адаптацій-
ний спосіб сучасної людини до суспільства з ризиками, що стало нашою буденністю. Суспільство не набу-
ває здатності до опору агресивності; насилля на екрані – дестабілізуючий фактор людського життя.  
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Проблема зла як існуючої суспільної категорії торкнулася наукових праць Ж.-Ж. Руссо та І. Канта. 
Перший – проаналізував моменти оберту проти людства у сегменті підриву чистоти звичаїв, другий – 
стверджував, що "моральне зло повинно виникати із свободи" [5, 233]. 

Епікур, Дж. Локк, Д. Юм, О. Конт, Г. Спенсер… За Гегелем, добро і зло трактуються як дві необ-
хідні протилежності, які взаємонеобхідні у взаєморозвитку. Присутність моди на "нігілізм" (апатичність до 
життя) сьогодні виправдовує зло. "Зло, випробуване однією людиною, стає чумою, що заразила всіх" [4, 
76]. Поле боротьби між добром і злом ще не заросло бур’янами. Користуючись поглядами Августина 
Блаженного, Г. Лейбніца, концептуально виглядає, що Бог використовує зло для цілей добра… За 
Е. Фроммом, зло породжене людиною і само ж руйнує стосунки людяності, руйнує основи буття, фізич-
ний і духовний розвиток людини. Моральне зло вибирає сама людина в силу певних причин. Гнів, нена-
висть, жорстокість, агресію виокремлює панування суб’єкта над довкіллям і суспільством, наслідком чого 
є гибель усього. Стихійні сили, що зініційовані злими інтересами, ведуть до руйнування його душевних 
сил. Людина втрачає "опірність" духу, душевні якості… Активність у самоствердженні і опір зовнішньому 
тискові дозволяє виявити її вольові здатності. Ф. Достоєвський був наляканий утаємниченістю зла, що 
засіла в глибинах людини; Ф. Ніцше – уособився філософською апологетикою зла і вважав її достойним 
набутком людини. "Світоглядні" обрії зла пустили коріння такої сили і глибини, що сьогодні можна де-
монструвати не лише програми естетично-духовні, а і життєві, практичність програм, що з’являються в 
мас-медійному контенті. Варіант жорстоко бездуховності – приклад сатанинських сект, сатанізму і тота-
літаризму молодіжної субкультури, побутові "традиції"… Весь цей "клад" є предметом людського воле-
виявлення на сучасному етапі. Дехто ці течії трактує особливо бажаними, реалістичними. Складність 
часів завжди характеризується жертовністю заради чогось: такою ситуативністю і користується зло. По-
треба йти довго і тернисто гнітить мирний ореол видимими філософсько-етичними проблемами. Зло 
субстанціоналізується як самодостатній суб’єкт. Обіцяння вседозволеності у падінні моральності, конце-
пція знищення адресату совісті. О. Шпенглер у "Присмерку Європи" стверджує про вишуканість культу-
ри, що роздратовує ницість відчуттів: "Культура в самій своїй перевазі є ворог. Оскільки не можуть зро-
зуміти її утворень, внутрішньо засвоїти для себе, бо вони існують не для всіх, їх слід знищити. Це 
збігається з тенденцією нігілізму: ніхто і не думає про те, щоб навернути масу до справжньої культури; 
це потребує зусиль і пов’язане з незручностями, а можливо, і з рядом відсутніх передумов. Навпаки, са-
ма будова суспільства повинна бути вирівняна до рівня черні. І тоді запанує загальна рівність: в усьому 
слід бути однаково вульгарним" [18, 371]. І ще одна думка: "Психологічна ідентифікація людей, 
об’єднаних культурною спільністю та морально-етичними нормами, плюс інтеграція цих груп у стійкий 
суспільний порядок є чинниками, що стримують агресивні "некрофільські" устремління індивідів. Ослаб-
лення цих чинників і тим більше масована дискредитація, моральна делегітимізація існуючих соціальних 
структур і політичних інститутів створюють широке поле для подібних деструктивних устремлінь" [2, 52]. 

Проблема насилля як феномена суспільного життя стала виокремлюватися в лідируючий фан-
том. Вона властива різним трансформаціям суспільства і загострена кризовими періодами. Феноменалі-
зувавши суспільну свідомість, ця "криза" вибудовує нові агресивні соціальні моделі. Пошуки нових мо-
делей, втрата традиційних цінностей зробили особу вразливою до "героїв-месників", а точніше, вдалим 
об’єктом для впливу жорсткого засилля так званих "героїв". Екран сприяв узалежненню від такого роду 
продукції, став "самовчителем" кримінальної хроніки. Користь насильства збільшує чисельність ураже-
них територій. Соціалізаційна сутність екрану швидко розповсюджує насильницьку поведінку, "ловить" 
глядача "вдячного", налаштованого на такі ж дії або того, хто залишив ці посилання до себе "за кадром". 
Цей сумний висновок підводить до перспектив насильницьких моделей не тільки у соціумі, але й 
нав’язуванням їх щодо стереотипності у культурі і мистецтві. З’ява насилля в соціокультурному контексті 
змушена знайти способи здатності протистояти їх. Важливим також буде досягнення зміни співвідно-
шень у соціальних і людиноціннісних установках життя. Визначально виокремленою тут можна вважати 
саму особу, що контрольована своїми внутрішніми оцінюваннями, агресивними проявами чи чутливості 
до таких. Самодостатність особи повинна б впливати на нівеляцію як прояву, так і існування жанру на-
силля. З. Фрейд виокремив інстинкт життя Еросом, енергія якого відтворює життя і є у складному руйнів-
ному взаємостосунки з руйнівним інстинктом Танатоса.  

Етологічна концепція К. Лоренца дала уявність про насилля у тваринному світі: вмотивованість 
конфліктів, домінування ситуації визначили увиразнити різноманітність типів суспільної організації сві-
ту тварин, осмислити модифікацію моральних норм і орієнтованість агресивності. Якщо у Фрейда на-
силля сприяє руйнівній смерті, то у К. Лоренца існує зразок агресії оборони. Цей захист перетворю-
ється на постійно діючу інтенцію, сприяє пошукові "затишшя" у ситуації або ж його спалаху [6, 45-46; 
14, 233]. Е. Фромм вказав на відмінності концепції К. Лоренца від фрейдівської у втаємниченні К. Ло-
ренцом справжніх причин людської агресії – психологічних, соціальних та біологічних [15, 165]. Взага-
лі, дослідження становлення людської особистості – справа досліджень Ч. Дарвіна "Походження ви-
дів" (1859), Б. Поршнєва "Соціальна психологія та історія" (1966), "Про початок людської історії" 
(1971), А. Назаретяна "Проблеми антропогенезу" (1983), Б. Діденко "Сума антропології" (1990). Ці ав-
тори перебували у пошуках співвідношення розуму та насилля в особистісній людині. 

Посилаючись на листи Сенеки до Луциллія, Монтень розмірковує: "щоб людина, не збуджува-
на ні гнівом, ні страхом, вбивала іншу, лише щоб помилуватися цим" – найгірший приклад естетичної 
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насолоди [9, 277]. Соціокультурні причини соціуму сформулювали закономірності насилля в екранно-
му мистецтві. Постмодерністичні сучасні погляди стають владними над обставинами. Особа в насиль-
ницькому суспільстві отримує розумові посилання до відваги або розумові посили позбутися боязні. 
Насилля уособило ідею владарювання над людським життям як застрашеністю втрати його. 

Неоднозначність сучасного мистецтва з оціночними проявами щодо насилля виокремлює де-
гуманізацію, що позитивізм здатна прирівнювати до насильницьких суб’єктів чи негативізм до об’єктів, 
що ототожнюються з об’єктом насилля. Ступінь задоволення об’єкта зростає з нагоди відсутності реа-
льно-зорового бачення агресора: активну споживацьку позицію тут займає суб’єкт.  

Історичне минуле витоків насилля пов’язане із жертвоприношеннями: коридами, гладіаторст-
вом… Естетика такого насильства просякнута певним смислом містики. Аспекти ритуального дійства 
змінюються щодо наповнення їх новим змістом. Мистецька палітра жанрів творів культури виокремила 
тенденцію: позитивну з уславленнями і негативну із знеславленням. Кожен жанр вимагає застосуван-
ня виразності в ідейно-естетичній позиції.  

Екранне мистецтво виокремило рентабельність кіно шляхом заміни творчо-естетичного відно-
шення до світу споживацьким: перевага такого продукту у його споживанні глядачем без чіткої розсуд-
ливості і впливу розумових рецепторів. Досягнувши бажаного емоційного стану, такий споживач вихо-
дить на один щабель з інтелектуально-логічним виробником продукту, що "засадничістю" насильницьких 
форм здобуває дешеву славу. Чи довготривалою стане вона? Чи "рентабельним" стане прокат? 

Екстрим – ще один важливий неординарний ескіз до образу екранного насилля. Розставлені з 
урахуванням екстремістських віянь, такі телезображення схиляють до неконтрольованої свідомості. 
Тут можна виокремити схему засуджуваного насилля. М. Бєленький зауважує можливість самоіден-
тифікування глядача з негативним образом, мотив поєднання із страхом [8, 89]. Тут відповідні емоціо-
нальні страхи діятимуть по зростаючій. Екранне мистецтво здатне, таким чином, визначити тематику 
індустрії розваг у посиленні ефектності тих чи інших стереотипів у житті. Таке насилля, зрозуміло, 
впливає на глядацьку поведінку, основним тут з’являється відчуття страху і безсилля перед насиллям. 
Характер програми здатен впливати на неприйнятність агресії, що закладена вже в саму ідеологічно-
творчу сутність продукту. Але споживчий інтерес в комерціалізації TV і екранних мас-медійних засобів 
сублімують глядача-агресора можливістю уявного рефлексу, звикання до "теми" такого продукту, 
втрачають відчуття реальностей у процесі спонукальних дій реципієнта. 

Соціальна актуалізація такого продукту, як правило, не визначається художністю і здатністю 
впливати рівнем свого інтелектуального, морального, психологічного настрою. Актуалізація тут мож-
лива за умови показу насильницьких кадрів, поширення і популярності соціального насилля… Але жа-
нровість виокремлює власний підхід до відтворення насилля на екрані з виробленням певних законо-
мірностей у виробленні конфлікту, художніх образів, часової просторовості. Ця праця акцентується 
творчо-виробничими зусиллями оператора, художника, звукорежисера, адміністратора, редактора. 
Вестерн тяжіє до уславлення героя-самоука, героя-самотворця, героя-успіху. Просторовість заповне-
на таким "героїзмом". Екранний комунікативний продукт, як і вестерн, здобуває закономірності вижи-
вання шляхом насильницьких дій. Підкріплене конфліктністю теми і множинною безкінечністю дикої 
агресії, така телепродукція самоідентифікує глядача з індивідом безстрашшя та унезалежненого від 
бутності людини. Цей приклад яскраво помітний у кінофільмі "Дикий Захід" із його "визнанням" жорс-
токості світу, в інших зразках кінопродукту… 

Ці зразки успішно зреалізувалися в комунікативному контенті телебачення. Програми правни-
чого характеру нерідко демонструють документалістику насилля, безжальних дій убивць і "зразки" за-
фільмованих слідчих експериментів. Позитивні цінності цих героїв – у найбільш жорстокому насиллі. 
Окремо слід виділити появу культу зброї, особливо актуальна вона в численних телевізійних реклам-
них роликах, що рекламують відкриття магазинів зброї і продукції подібного роду. Відомо ж, що руш-
ниця на стіні іноді обов’язково вистрілює… 

Знамениті голлівудці С. Леоне та С. Пекінпа, зрозуміло, засобами художнього кіно численно 
помножують ефект відомих вестмінстерів. Екзотика такого спрямування не гребує показами ефектних 
підсилень цих явищ: вони страшніші за реалії життя. 

Традиційність таких фільмів "відзначила" Я. Маркулан, довівши, що викликані страхом події є 
поетичним підґрунтям для ліричного упоетизованого образу, яке може зустрічатися у лякаючи реаліях 
існування. TV здатне стереотипізувати такі погляди. І якщо детектив демонструє розповідь про зло-
чин, то трилер бореться у поєдинку із злом, в жодному випадку не прогнозуючи над ним перемогу [7, 
159]. Стереотипність таких образів здебільшого з фантастичними, містичними об’єктами зла. Трилер, 
за Й. Дорошевичем, переживає сам злочин, детектив – розкриває злочин [3, 10-12]. 

Інобутність таких програм надає рис вторгнення у наші реалії. Насильницький страх може диктувати-
ся сюжетною метою. Адаптація глядацької аудиторії інстинктивна, акти насилля впливають на психіку гляда-
ча, який відчуває правдиву реальність зображуваного зла. Сюжетна зама скованість і образна продуманість 
роблять цей сюжет особливо інтригуючим. Е. Фромм виокремлював логіку такого "захоплення" як специфіч-
ністю людської психіки, чуттєвістю до знаряддя насилля, популяризацією таких "кліше" [15, 187]. 

Кіноекран у цьому сенсі багатий на яскраві приклади. Адже, як правило, автори трилерів є не 
лише знавцями психології людини, але й анатомами і фізіологами: муки насилля спрямовуються на ого-
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лені рецептори чуттєвості людини, що ставить собі метою особливо гостро відчувати насилля. Обличчя 
жертви із спотвореними очима, тілом використовуються як кліше. "Андалузький пес" Л. Бунюеля за-
пам’ятався оком, яке розрізане лезом бритви, а "Чуже обличчя" Х. Тесигагхари став циклом фільмів-
жахів. Естетичні асоціації насилля в своїй основі тяжіють до поетизації непізнаного, темного, ірраціона-
льного в проявах екстремізму. Розглядаючи кримінальний фільм, зустрічаємо особу, яка своїм опором 
протистоїть цивілізаційним процесам як самого злочинця, так і борця з ним: жорстокість протиставлена 
оточуючому світу. Але на відміну від вестерна, герой цього жанру кіно зазнає поразки, в чому звинувачу-
ється суспільство. Незалежно від своєї волі, людина потрапляє у цей глухий кут. Засобами естетики у 
фільмі відображено атмосферу приреченості та відчаю. Ключові стереотипи насилля у кіно віднайдено у 
популярному кримінальному фільмі 1930-х років "Обличчя із шрамом". Честолюбний герой, якого глядач 
"бачить" лише за його тінню і посвистуванням, убиває людину і так само "лірично" зникає. 

"Хрещений батько" і його герой Майкл Корлеоне стріляє в обличчя своїх ворогів просто за сто-
лом трапези. Любов до влади приносить йому крах, але натура насилля повинна залишитися уявною 
у голові глядача. Реалізм цих "закадрових натяків" дуже вразливо впливає на глядача. Вбивство слу-
жить моментом утвердження цих "героїв".  

Цінності, моральність усталених суспільством норм змінили "героя" на "жертву", яка щоразу 
гине від своїх мозкових звихнень: у "До білого каління" вибухає у газосховищі, глава сімейства у "Ма-
тін Гриссо" від кулеметних черг, ним же випущених. Французький критик А.-М. Бідо підкреслює: "коли 
насилля уподібнюється у фільмах релігійному ритуалу, містеріальному обряду, воно набуває вже не 
лякаючого, а очищаючого характеру" [17, 195-196]. Споживання насилля інфантильним споживачем 
лякає його страшними наслідками і захоплюючою містичною звабливістю. Однак, такі персонажі по-
любились глядачам, яких приваблює уявлення про власну безпомічність, яка водночас розділена стій-
кою відразою до насильства. 

Кримінальний фільм сучасності у виборі засобів і способів відійшов від вестерна. Ілюстрацією 
справжніх жахів стає широкий спектр засобів насилля: "Кримінальне чтиво" К. Тарантіно ілюструє не-
нароком знайденим героєм фільму японський меч. Ця знахідка визначила вибір дії насильства героєм 
фільму. Апеляція до емоційності лякає і приголомшує. Просторова чи "соціальна" сцена іноді визнача-
ється чіткою реалістичністю. "Підпілля" насилля викидається на сцену". Насилля стає елементом уяв-
ного простору. 

Соціально-філософське живлення, історичний і культурний контексти можна виокремити в те-
лепрограмах "Роби з нами, роби як ми, роби краще за нас". Зрежисовані в естетичній манері авантюр-
но-пригодницького жанру (або фантастики, детективу) – така "програма-бойовик" перейняла естетику 
"коміксів". Любов до жанру кіно-бойовика визначається "гладкістю" картини, яка не потребує висококу-
льтурного інтелекту глядацького залу. 

Постмодерністські фантазії сучасників характерні іронічне ставлення до позитивних улюбле-
них героїв, що не виключає іронізування над стереотипами "добродійства". Особливість переконання 
глядача на право героя на насилля є вмінням співчувати такому герою. Самоідентифікація суб’єкта з 
персонажем, об’єднаним комплексом "соціального сирітства": піднятий суспільний статус таких героїв 
– нагода соціальної реабілітації, відновити своє місце в поруйнованій людській системі. Неочікуваність 
сюжетних поворотів таких фільмів, напруження ритмом, перенасичення візуальним рядом підкреслю-
ють гостроту драматургії таких фільмів. Екстремальність дій актів насилля здійснено в екстремальних 
обставинах. Ці обставини підкреслюють суспільний механізм сучасного життя у високих технологіях, 
механізації. Незвичні пристосування до актів насилля приносять таким кінокартинам успіх. Негативізм 
такого дегуманізованого героя – єдиний спосіб самовиразу. Отже, екранний герой такого екранного 
мистецтва, що набув атмосферної чіткості гри, насильства, "бойових" дій, виокремлення образу воро-
га у ньому, дозволяє підтвердити, що сцени насилля тут залишаються морально виправданими з точ-
ки зору блага у їх природі.  

Інформаційні форми екранного мистецтва, як і кіно продукт, відверто демонструє сцени жахіт-
тя. "Новини", "Сьогодні у світі", "ТСН-Новини", "Інтер-Новини" отримують моральне задоволення від 
помсти, вже не співчуваючи і не лякаючись жахіть. Під запашну вечірню каву споживач захоплено "са-
мовиховується" видовищем, де "поєднані" звірство і художнє дійство. Як об’єкт, насилля засоби худо-
жнього втілення має в екранному продукті, жанрові особливості і специфіку моментів у відповідності 
до типу суспільних відносин. Екранний продукт з кожною епохою соціального розвитку має свої етапи 
становлення поряд із специфікою особливостей. Зразки насилля створюють у сучасній екранній куль-
турі свою естетичну значимість. Виразність насилля – окреслює його привабливу сторону; форми на-
силля – втілюються різноманітністю засобів, що діють у відповідності із закономірностями екранного 
мистецтва; естетично-поведінкові норми реципієнта можуть змінюватися в залежності від поведінко-
вих установок та естетичних норм. Насилля як певна призма здатне розглядати як певну цілісність у 
суспільстві з елементами ірраціоналізації. 

Соціологи і психологи активізують дослідження щодо поведінки насилля у реальному соціумі. 
Зрозуміло, перевага за кваліфікацією цього явища як негативного. Вплив насилля на агресивну пове-
дінку глядача очевидна. Ця соціокультурна проблема, наприклад, вже віддавна "розкручується" Росій-
ським фондом документальних досліджень. Дослідники цього напрямку виокремлюють екранне дійст-
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во як спосіб формування свідомості, яка вже узалежнюється наслідковими відчуттями від почутого і 
побаченого. Наприклад, "бойовик" як фактор соціалізації підлітків дає їх можливість відтворювати до-
росле життя з руйнівним підтекстом. Кореляція становища сімей (батьків) і насильницька узалежне-
ність проявляються у сенсі ідентифікації глядача з героєм, а також родинні традиції, соціальне ото-
чення, проблеми юного глядача, можливо, фізичні вади… 

Дослідження теорії стимулювання ефекту засвідчує: "Варто сказати і про гіпертрофовані уяв-
лення відносно позитивного впливу кінематографа. Так, у свій час американський президент Вудро 
Вільсон висловив думку, що у майбутньому кіно зробить війну неможливою. Дані наукових досліджень 
виключають таку прекрасну можливість" [13, 7]. Вестернізація екранного продукту набула поширюва-
ності у буремних 1990-х роках, які принесли холод і економічні обмеження, багатоканальність у розпо-
всюдженні мистецтва, експансію західного кінематографа в культурологічні засади України. Комерційні 
кабельні канали і кінопрокат захоплюють кіно манією нові покоління глядачів. При цьому заробляючи 
немалі гроші. Втілення конфліктів фізичного порядку застосовують насилля. Чи стане ця проблема 
вічною? Потурання свідомістю інфантильного об’єкта, потурає інстинктивним проявам. Ця аналогія за 
методикою І. Павлова демонструє здатність людини звести її емоційні реакції до інстинктів. 

Існування інформаційного соціуму, мас-медійного континууму, плюралізм думок в культурно-
мистецькому середовищі пов’язане з фінансово-суспільними ринками існування. Ресурси інформацій-
ного суспільства не можуть з’являтися як наслідок економічного змушування. Відбувається матеріалі-
зація, що, закономірно, сприяє появі інформації. Їхня властивість не лише до використовування, але й 
до удосконалення технічного оберігає їх від запозичення в автентичному значенні (доказі походження, 
вірогідність). 

Інформаційний ресурс знаходить нові пошуки існування, але втрачає здатність до чуттєвості, 
до душі. Ера постмодерну та її досягнення призвели до симулякру. Сучасна інтерпретація душевності 
поєднала інтелект, виокремила смислотворчий характерний ряд сучасної культури. Рефлекси цих 
формотворчих змагань для цивілізаційної орієнтаційності. Тілесність як існування (екзистенція) стає 
основою постмодерну і лідируючою філософською думкою. 

Масова свідомість поєднує непоєднуване: персоналізацію і деперсоналізацію. Престиж індивіду-
алістських стандартів у мас-медійному контенті, особиста психологія споживацтва, гедонізм моралі шоу, 
диверсифікація життєвого укладу та, з іншого боку, уніфікація особи, кульутри, тиск стандартизованих 
стилів життя. Виокремившись в протистояння масового та індивідуального, ці речі склали принципи су-
часної культури. Владні технології інверсували внутрішнє і зовнішнє за допомогою сучасних комунікацій: 
екранного продукту, реклами, Інтернету. Втрата індивідуалістських якостей, що були засобами творення 
певних ідеалів, залишає нам тілесність замість духовності. Віртуальність сприяє втратам друзів, невпев-
неності у професії; отримати задоволення з грою в шахи посередництвом її можливостей – найвище 
благо. "Ідеологія прихована в глибині "Тисячу і однієї ночі", вона не у висловлюваннях, а у зображенні. Я 
показую світ – феодальний світ, де ерос переживається особливо глибоко, невгамовно і щасливо і де 
немає жодної людини, включаючи найнещасніших жебраків, яка б не мала глибокого почуття власної 
гідності. Я воскрешаю цей світ і кажу вам: "ось порівняйте, я показую, розповідаю, нагадую вам, яким був 
цей світ" [11, 498]. Це зразок минулого високого стилю модерну П. Пазоліні, філософа-кінорежисера. 
Постмодерні коди ідеолога її теорії, віртуаліста М. Фуко: "ніколи сексуальність не досягала такого щас-
ливого виразу, як у християнському світі гріховних тіл і гріховностей. Уся середньовічна містика, усі бого-
слови підтверджують це, оскільки не вміли вони розділяти стійкі форми жаги, сп’яніння, проникливості, 
екстазу і знемагаючого впливу душі; вони відчували в собі безперервне і безмежне розлиття усіх цих 
рухів – аж до самого серця божественної любові, куди ті впадали і звідки знову били їх джерела. Сучас-
ну сексуальність ми довели до межі: межі нашої свідомості, оскільки це вона в кінцевому підсумку диктує 
нашій свідомості єдино можливе тлумачення нашого несвідомого, до межі мови" – ось аналіз тілесних 
практик за М. Фуко, які вражають високим темпом змін" [12, 113]. 

Боротьба за існування, що покладена в основу насилля і насильницьких постулатів, слабша-
тиме за умови розвитку і життєдіяльності новітніх інформаційних технологій. Власне, за А. Арто, тео-
ретиком жорстокості, насилля легітимізується віртуальністю, що є його засобом. Мається на увазі 
спроба застосування насилля для вірності цінностям у час інформаційного суспільства постмодерні-
стського періоду [1, 143]. 

Комунікативна етика Ю. Хабермаса – майбутнє, що наповнене невеликими товариствами, єд-
ність яких мінімізує розподіл праці, а внутрішня організованість покладена в основу кожного з них. Ві-
льний вибір людини зробить її підкореною будь-якому режимові (демократія, кривавий тоталітаризм 
тощо) [16, 57]. 

На початку 40-х років ХХ століття А. Арто висуває думку про "воскресіння ідеї тотального ви-
довища", по суті, буднів тодішнього сьогодення. "Несвідома" нація кинулась до завоювання розкріпа-
ченого Заходу. Але те суспільство демократичну ідеологію запровадило підпорядкувати соціуму. За-
собами і способами комунікативних технологій, виражених для спілкування зі світом обраним образом 
чи виокремленням його особливим іміджем, що перетворений на "ідола". 

Виразником мови стає універсальний образний код, що через відеоряд здатен до інтерпрета-
цій. Моделювання бажаного стилю і методу посередністю комунікативних технологій звикло – тради-
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ційне часопроведення. Створивши такий імідж-образ, виникає бажання самореалізуватися у ньому. 
Джерелом смислоутворення і комунікативної раціональності стають такі образи в інформаційному су-
спільстві. Використання такої смислової енергетики можливі поруч з визнаннями цінностей культури 
індивідуальності. Актуальною залишається ця проблема і сьогодні – свободи індивіда і підпорядкуван-
ня його соціуму. 

Характеризуючи сучасну цивілізацію, Х. Ортега-і-Гассет виокремив її універсальну суть: "Цивіліза-
ція – це насамперед добровільне прагнення до існування, людина втрачає цивілізованість, перетворюю-
чись на варвара, у міру того, як починає усе менше й менше рахуватися з думкою оточуючих" [10, 76].  

Отже, поєднання екранного образу з дійсністю стає життєвою повсякденністю з новими символами, 
що абстрактне роблять звичним: ця нова реальність є результатом буття та діяльності людини у глобаліза-
ційних процесах сучасності; екранна реальність переводить життя людини у віртуальний режим буття. 
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ФОЛЬКЛОРНІ МУЗИЧНІ ТРАДИЦІЇ У WORLD MUSIC  
(НА ПРИКЛАДІ ГРУПИ "DAT") 

 
У статті аналізуються особливості одного з провідних напрямів музичної культури XX – початку XXI ст. – 

World music. Його основу складають найбільш давні, архаїчні шари фольклору різних країн світу. В композиціях 
групи "DAT" поєднуються ритмічні, ладові елементи африканського фольклору, а в інтонаціях, мелодиці, типі го-
лосоведіння та лексиці простежується зв'язок з українськими народними піснями. Саме завдяки синтезу різних 
етнічних, навіть абсолютно протилежних традицій виникають неповторні мистецькі зразки в рамках World music. 

Ключові слова: World music, фольклор, мелодія, ритм. 
 
Тормахова Вероника Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры джаза и эстрадного 

пения, Киевский национальный университет культуры и искусств 
Фольклорные музыкальные традиции в World music (на примере группы "DAT") 
В статье анализируются особенности одного из ведущих направлений музыкальной культуры XX – нача-

ла XXI в. – World music. Его основу составляют наиболее древние, архаические слои фольклора разных стран 
мира. В композициях группы "DAT" сочетаются ритмические, ладовые элементы африканского фольклора, а в 
интонациях, мелодике, типе голосоведения и лексике прослеживается связь с украинскими народными песнями. 
Именно благодаря синтезу различных этнических, даже совершенно противоположных традиций возникают не-
повторимые художественные образцы в рамках World music. 

Ключевые слова: World music, фольклор, мелодия, ритм. 
 
Tormakhova Veronica, PhD in Arts, associate professor of the jazz and pop singing chair, Kyiv National 

University of Culture and Arts 
Folk music tradition in World music (the example group "DAT") 
At the beginning of the XXI century one of the trends of the music culture is mixing, combining and 

interpenetration of different music types such as classical and rock, classical and rap, jazz and folklore, etc. Certainly this 
process helps new styles, internal updates are the constant evolution of musical genres and practices. World music is 
one of the leading areas of musical culture of the XX – the beginning of the XXI century, which still has short history.  

We’ll try to explore the factors that have influenced the World Music. The sources that underpin this trend are 
the most ancient, archaic forms of folklore, which pronounced syncretism thinking. Let’s consider the features of African 
folklore and Ukrainian.  

Music of Africa is closely connected with African languages, the most of them are tone. The most part of African music 
is vocal. Melody is born and develops according the words. It leads that the text affects the intonation system tunes. Putting 
words on music they retain their meaning in case that the motion tune goes up or down to exactly match the proclamation 
warehouses. Particularly it’s important to note that each African spoken language meets certain musical harmony. 

Typically the vocal music is played by soloist or group in unison without harmonic accompaniment. A 
characteristic feature of African singing is the method of the "call and answer" when soloist’s solo has to be answered by 
choir’s chorus. Rhythmically African songs can be divided into two main groups. They are the "free" and "fixed" rate. The 
main difference between them is the melody being accompanied by an underscore regularly recurring fractions of time in 
the first case, and in the second one it is a rhythmic accompaniment accompany singing. The most of African songs are 
accompanied by active with rhythmic accompaniment. Comparing with the European tradition which has divided into 
many musical art components into separate arts, including song and dance, separating the sound from its plastic 
expression, the force of the African music impact is in its syncretism.  

Based on the theory of the world folklore common origin as one of the earliest stages of human culture and as 
non-verbal communication (gestures, facial expressions), we can assume the possible existence of a single intonation 
base. Early examples of folklore in various nations are very similar. The gradual involvement of all members of society to 
common work didn’t obstructed free development of the personality. It has created a unique form of concentrate primary 
culture of every nation. The main feature of folklore was the absence of separation between performer and audience. It 
became a fundamental feature of all popular music, including jazz and rock.  

We consider the peculiarities of Ukrainian folklore now. The folklore of the African peoples is based on rhythmic 
variety where the melodic principle dominates. The European folklore is the opposite of the previous one. We can show it 
on such example as Ukrainian folk music. Considering the characteristics of Ukrainian folklore, you can notice that the 
melody of Ukrainian folk songs, different intonation and motive, metro-rhythmic variety are depended on the content and 
the social function of a folklore genre or type, place of existence.  

The group "DAT" song "I’ve got free" is a sample composition which belongs to the World Music, the hallmark of 
which is the use of samples of vocal and instrumental folk of the world (origin of the name the World – World Music). 
Instead of samples, live sound of folk instruments and vocals in folk singing style are often used. Complex means of 
musical expression, used in the song "I’ve got free", confirms the aforesaid:  
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1. Using kolomiyka’s rhythm in the basis of the song. It talks about the spreading of kolomiyka thinking across 
Ukraine from the western territory. It was rethought by the pop group which does not belong to the western region.  

2. Using the characteristic words of the western dialect in the song’s text.  
3. Variant development of melodic material in the vocals that comes from folk music.  
4. In polyphonic style of singing, being used in the chorus we can see the link with the burdon texture of folklore.  
5. Using major chords in the song’s harmonization also is a feature of Nigerian and Ethiopian folklore (It is 

appropriate to recollect that the folklore of African immigrants greatly influenced the emergence of many genres that 
were the origins of jazz).  

6. Using of pentatonic melody at the methodic of the song what underlines the influence of African people 
folklore.  

World Music is one of the most perspective music trends which based on the archaic layers including Ukrainian 
folklore. Its research only begins according to the development of the musical practice. 

Key words: World music, folklore, melody, rhythm. 
 
Однією з тенденцій розвитку музичної культури на початку XXI ст. є змішання, поєднання та 

взаємопроникнення різних типів музики, як-от класика та рок, класика та реп, джаз та фольклор і т.п. 
Цей процес, безперечно, сприяє виникненню нових стилів, внутрішньому оновленню вже здавалося б 
сталих жанрів та еволюції музичної практики. Дослідження процесу становлення нових явищ сучасної 
культури є актуальною розробкою, яка сприятиме виявленню певних закономірностей, характерних 
для всього процесу історичного побутування музичного мистецтва та можливих прогнозів щодо його 
подальших перспектив. World music – це один з провідних напрямків музичної культури XX – початку 
XXI ст., що має ще досить невелику історію існування.  

На сьогоднішній час існує досить небагато досліджень World Music, серед яких можна виділити 
праці Я.Литовки, В.Плахотнюк. Проте існує низка праць, присвячених аналізу характерних особливос-
тей музичного фольклору різних країн, а саме В.Гошовського, А.Джонса, У.Ечезона, А.Мерріема, 
А.Юба. 

Метою наукової розробки є аналіз музичних особливостей актуального музичного напрямку 
сьогодення – World Music на прикладі творчості українського гурту "DAT", в музиці якого здійснюється 
синтез українських та африканських фольклорних витоків. 

Як зазначає Я.Литовка: "Жанр "World Music" є своєрідним синтезом різноманітних етнічних 
(фольклорних) музичних традицій в єдиному цілому, що супроводжується сучасним поданням матері-
алу, актуальним звучанням та роботою з сучасними технологіями" [6, 102]. Цей напрямок, що широко 
представлений у світовій музичній культурі, представлений також і в українській музичній культурі. В 
2009 році в с.Свірж, Перемишлянського району Львівської області було проведено фестиваль культур 
народів світу "Свірж", на якому виступили Ніно Катамадзе, "Mad Heads XL", "Zdob şi Zdub", "Figli di 
madre ignota", гітарист Енвер Ізмайлов. Через фінансові труднощі його програма не була повністю ви-
конана і надалі він більше не проходив, проте сам факт його заснування свідчить про актуальність 
цього музичного напрямку. 

Спробуємо дослідити ті чинники, які вплинули на формування World Music. Витоки, на які спи-
рається цей напрямок, це, насамперед, найбільш давні, архаїчні форми фольклору, в яких яскраво 
проявляється синкретизм мислення. Розглянемо особливості фольклору: насамперед африканського, 
який вплинув на формування і джазу, і World music загалом; та українського, що відповідно має безпо-
середнє значення для розвитку World music в України. 

Музика Африки тісно пов'язана з африканськими мовами, більшість з яких – тональні. Як вка-
зує Виноградов: "Тональні мови (вони ж інтонаційні) – мови, яких є фонологічно значимі тони, що слу-
гують для розрізнення лексичних та граматичних значень. Для деяких тональних мов немає достовір-
них даних про наявність і функцію наголосів" [1, 70]. Це означає, що кожне слово має свій тон, свою 
висотну характеристику. Мова не просто відображає світ людини та її культуру. Найважливіша функ-
ція мови полягає в тому, що вона зберігає культуру і передає її з покоління в покоління. Саме тому 
мова відіграє таку значну, навіть вирішальну роль у формуванні особистості, національного характеру, 
етнічної спільності, народу, нації. Народи і племена, що говорять на одній мові, часто споріднені і в 
музичному відношенні.  

Вільгельм фон Гумбольдт, видатний представник німецького класичного гуманізму у своїй ро-
боті "Про відмінність будови людських мов і її вплив на духовний розвиток людства" писав: "У кожній 
мові закладено самобутній світогляд. Як окремий звук постає між предметом і людиною, так і вся мова 
в цілому виступає між людиною і природою, що впливає на нього зсередини і ззовні <...>. І кожна мова 
описує навколо народу, якому вона належить, коло, звідки людині дано вийти лише настільки, оскільки 
вона тут же вступає в коло іншої мови" [4, 80]. 

Необхідно відзначити, що в своїй більшості африканська музика вокальна. Мелодія народжу-
ється і розвивається у відповідності зі словами. Звідси випливає, що текст впливає на інтонаційний 
лад мелодії. При перекладенні слів на музику вони зберігають свій сенс в тому випадку, якщо рух ме-
лодії вгору або вниз буде точно відповідати проголошенню складів. Особливо важливо відзначити те, 
що кожній африканській розмовній мові відповідає певний музичний лад. Так деякі народи, наприклад 
баганда, знають лише своєрідну пентатоніку, яка складається з 5 ступенів з інтервалами в півтора то-
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ну (1,5 тони європейської рівномірної темперації); нігерійська ж музика включає всі тони діатонічного 
звукоряду і хроматизми, які навіть не входять до нього. Ці звукоряди, що не випробували на собі 
впливу європейської рівномірної темперації, і вплинули на африканську вокальну та вокально-
інструментальну музику. Нетемперованість також призвела до того, що африканці співають європей-
ську музику поза певної тональності і лада, що призводить європейців до помилкового висновку, ніби 
африканці детонують під час співу. Крім того, виконання вокальної музики у африканських народів за-
сноване на відкритій, "кричущій", дуже насиченій в емоційному плані манері. Ця манера називається 
шаут (shout), яку В.Симоненко визначає таким чином: "негритянська народна екстатична манера співу 
з елементами декламації, що характеризується сильною пристрасністю та надривом. Зустрічається у 
багатьох формах музичного фольклору американських негрів, куди вона перейшла з африканської 
культової музики. Найбільш характерна для блюзів" [10, 97]. 

Вокальна музика виконується зазвичай солістом або групою в унісон без гармонійного супро-
воду. Характерною рисою африканського співу є прийом переклички "поклику і відповіді", коли на за-
спів соліста відповідає приспів хору. Численні мелодії мають багато спільного: "Контур африканської 
мелодії нагадує ряд зубців поздовжньої пилки: крутий підйом (зазвичай не вище квінти), за яким слідує 
повільний спуск, потім інший раптовий підйом і знову спокійний спуск і так далі. По ходу мелодії лад її 
не змінюється, при цьому складається враження, що мелодія ніби обертається навколо одного або 
декількох опорних звуків, на яких вона ґрунтується або в напрямку яких розвивається" [5, 57]. Пам'я-
таючи, що здебільшого африканська музика вокальна і розвивається відповідно до тональної промови 
– це призводить до того, що кожна нова строфа африканської пісні повинна злегка відрізнятися своєю 
мелодією. Слова кожної строфи, навіть в тому випадку, якщо вони містять однакову кількість складів, 
повинні мати таку висотну будову, при якій би вся мелодія відповідала підвищенню і зниженню складів 
розмовної мови. Майстерність музиканта полягає в підборі слів таким чином, щоб мелодія залишала-
ся більш-менш постійною. Крім перерахованих правил, розвиток африканської мелодії пов'язано з їх 
загальноприйнятою традицією співу, при якій один склад не може бути розспіваний на кількох звуках.  

Більшість африканських племен на шляху музичної еволюції в 60-х роках ХХ століття знаходи-
лися між монодією та гармонійним складом і досягли рівня органума, що полягає в дублюванні вико-
нуваної мелодії на кварту або квінту нижче. Деякі племена використовували органум терції, уникаючи 
подвоєння в кварту і в квінту, інші, навпаки використовують подвоєння в кварту, а наприклад народ 
ман’їка (прибережний народ Замбезі) вже підійшов до використання розвинутої вокальної поліфонії.  

За ритмічними особливостями африканські пісні можна розділити на 2 основні групи: з "віль-
ним" і з "фіксованим" ритмом. Основна відмінність між ними полягає в тому, що в першому випадку 
мелодія пісні супроводжується підкресленням регулярно повторюваних долей часу, а в другому – ри-
тмічний акомпанемент супроводжує спів. Переважна більшість африканських пісень супроводжується 
активним ритмічним акомпанементом. Тут "слід відзначити різницю між європейським і африканським 
уявленням про "відбивання" ритму. У нас це виглядає так: за рахунку на чотири або на три ми маємо 
одну ударну "сильну" долю, яку підкреслюємо. Подібні варіанти рахунку іноді використовуються і аф-
риканцем, але для нього це – ритмічні ази. Відчуття ритму у африканця незрівнянно більш розвинене, 
ніж у європейця. Слова африканських пісень абсолютно вільні у метричному відношенні, вони не збі-
гаються з ударними частками, як це прийнято у європейців" [12, 60]. Африканці підкреслюють ритм 
своїх пісень постукуванням палиць один по одній, грою на барабанах, грюканням в долоні. Крім вико-
ристання ритмічних малюнків такого типу, в африканській музиці постійно використовується парале-
льне звучання двох і більше різних метрів.  

Підходячи до африканської музики з точки зору вивчення музичних інструментів, Аллан Меррі-
ем у праці "Африканська музика" [7, 48] робить чотири наступних загальних висновки:  

1. Найбільш поширений "інструмент, що акомпанує" – ляскання в долоні, ним супроводжується 
виконання всіх основних видів пісень.  

2. Значення барабанів істотно відрізняється в різних частинах Африки, але залишається без-
сумнівним в сенсі використання цих інструментів майже кожною африканською народністю. Як вказує 
А.Юба: "на півночі Нігерії (країна хауса) рідко зустрічаються майстри-барабанщики (північні жителі – 
блискучі виконавці на струнних та духових інструментах), в той час як Західна Нігерія – батьківщина 
легендарних "барабанів, що розмовляють" [12, 67-68]. 

3. Багатство і різноманітність форм африканського інструментарію разюче, і в цьому з Афри-
кою не може зрівнятися жодна музична культура світу. У.Ечезона у праці "Музика народа ібо" зазна-
чає: "всі африканські інструменти поділяються на 4 основні групи: мембранофони, ідіофони, аерофо-
ни, кордофони. Однак головне значення в музиці мають барабани" [11, 94]. 

4. Музичні інструменти в Африці можуть об'єднуватися в тому чи іншому складі для ансамбле-
вого виконання, можуть існувати самі по собі в сольній практиці, а також використовуватися в якості 
акомпанементу до пісні.  

Дж. Михайлов відмічає, що "африканська музика протягом всієї своєї історії тісно пов'язана з 
"паралельними рядами" – словом або танцем, культовим дійством або суспільним процесом. Ця "зв'я-
заність" музики робить її невід'ємною частиною африканської повсякденності, причому мало не кожен 
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член африканської громади в рівній мірі є її володарем. Адже соціальна і культурна значимість музики 
в житті африканця – факт абсолютно очевидний" [9, 14-15]. 

Якщо порівнювати з європейською традицією, яка розділила музичне мистецтво на безліч ком-
понентів, на окремі види мистецтв, в тому числі на пісню і танець, відокремивши звук від його пласти-
чного вираження, то за словами Михайлова, сила впливу африканської музики і полягає в цьому синк-
ретизмі.  

Якщо виходити з теорії спільності походження світового фольклору, як однієї з найбільш ранніх 
стадій розвитку культури людства, де подібною є невербальна комунікація (жести, міміка), то можна 
припустити можливість існування єдиної інтонаційної бази. Ранні зразки фольклору різних народів вель-
ми подібні між собою. Поступове залучення всіх членів суспільства в спільну творчість, на тлі якої, од-
нак, вільно міг розвиватися окремий індивідуум, створило унікальну форму концентрату первинної куль-
тури кожного народу. Дана характерна риса фольклору, а саме відсутність поділу на виконавця і 
аудиторію стало фундаментальною особливістю всієї естрадної музики, зокрема джазу та рок-музики. 

Розглянемо тепер особливості українського фольклору. Якщо фольклор народів Африки за-
снований на ритмічному розмаїтті, що переважає над мелодійним началом, то європейський фольк-
лор є повною протилежністю в цьому. Прикладом може слугувати український музичний фольклор. 
При розгляді характерних особливостей українського фольклору, можна помітити, що мелодика украї-
нських народних пісень відрізняється інтонаційно-мотивною, метро-ритмічною різноманітністю, що за-
лежить від змісту і соціальної функції того чи іншого фольклорного зразка, жанру чи виду, місця побу-
тування. Найбільш елементарними щодо звукоряду і діапазону, ритму і структури є календарно-
обрядові пісні. За ними слідують танцювальні мелодії та гумористичні пісні. Найбільш розвинені в об-
ласті мелодійної будови є історичні, побутові та ліричні пісні. Їх звуковий діапазон буває більше окта-
ви, синтаксис значно складніший, з очевидним ухилом в асиметрію (особливо в протяжних наспівах). 
Початок мелодій припадає на різні ступені ладу, частіше закінчуючись на першому або п'ятому ступені 
ладу. В процесі розвитку часто спостерігається прийом оспівування (в основному, домінанти та тоні-
ки), який іноді призводить до зміни ладових устоїв. Мелодійний рух поступеневий. Стрибки на широкі 
інтервали заповнюються, як правило, сумісно-ступінчастими ходами.  

Українська народна музика позначена розвиненим багатоголоссям. Виділяються два основних 
його типи: гомофонно-гармонійне і підголоскове. Є пісні, які об'єднують окремі елементи цих двох ти-
пів. В гомофонно-гармонічних піснях основний мелодичний голос – верхній, а решта складає гармо-
нійний фон. В основі голосоведіння – рух паралельними терціями, зрідка – секстами. В кадансах голо-
си розходяться в октаву або сходяться в унісон. До гомофонно-гармонійних належать більшість пісень 
літературного походження, пісень-романсів, а також чимало танцювальних і гумористичних з кількістю 
голосів від двох до чотирьох. Яскравою стильовою своєрідністю відрізняються підголоскові пісні, в ос-
новному протяжні. В основі голосоведіння – чергування терцій, квінт і октав (в кадансах). Специфіч-
ною рисою, яка визначає національне звучання підголоскової пісень, є рух паралельними квінтами і 
особливо тризвуками. Кожен голос самостійний.  

Як вказує М.Гордійчук: "специфічний національний стиль народної музики визначається не 
тільки структурою мелодики або особливостями багатоголосся. Велике значення в цьому набувають її 
ладові основи і метро-ритмічна структура" [3, 37]. В українській народній музиці в результаті багатові-
кового розвитку виробилася система ладів. Найбільш поширені з них – іонійський, лідійський, міксолі-
дійський, еолійський, фрігійський, дорійський, гармонійний мінор, двічі гармонійний мінор, змінний ма-
жоромінор і мінор-мажор, однойменний мажоромінор. В ладовому розмаїтті української народної 
музики значну роль відіграє принцип зіставлення окремих ладів, їх змінність, внутрішньо ладове змі-
щення. Великий вплив на особливості ладового виразу надають явища варіантності інтонаційного 
розвитку, коли один і той же інтервал (наприклад: терція або чиста кварта) залежно від мелодійного 
контексту та емоційного змісту може мати кілька якісно відмінних варіантів. Внаслідок цього лад украї-
нської народної музики незрівнянно гнучкіше й багатше загальноприйнятої дванадцяти ступеневої те-
мперації.  

Метро-ритміці української народної музики притаманні квадратно-симетричні побудови (часті-
ше в рухливих мелодіях), а також різноманітні типи вільних метрів (змінних і змішаних, відсутність 
розділу на такти). Найбільш вільну метрику мають думи, плачі, а також протяжні багатоголосні пісні. 
Як зазначає М.Гордійчук: "в процесі виконання значну роль відіграє імпровізація. Прагнучи глибше 
розкрити поетичні образи та їх емоційний зміст народні виконавці варіюють основний музичний мате-
ріал в різних куплетах пісні, широко застосовуючи при цьому прийом внутрішньо складових розспівів" 
[2, 37]. 

Отже, спробуємо проаналізувати композицію, написану в стильовому напрямку World Music – 
"Звільнилася" групи "Dat" з альбому "Жало". Звернувши увагу на текст пісні, можна виділити особливість: 
всі рядки закінчуються словами з закінченням на звук "а", тільки останнє слово – на "о" в слові "минуло".  

Вийшла, вийшла душа з тіла,  
Та й блука довкола.  
Неприкаяні, несміла,  
Заховали гола.  
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Вийшла, вийшла долі Сіла,  
Дай когось гукала,  
Задивляюсь довкола,  
Когось все шукала.  
Я сі сіяла, я сі віяла,  
Когось гукала,  
Влітку-батогів землю міряла,  
Досхочу літала.  
Досхочу літала, суму не знала,  
Забула,  
Мала бігала, стала виросло,  
Минуло.  

Таким чином, засобами поезії створюється образ замкнутого кола і неможливості розірвати це 
коло. Тим більше, що образ неприкаяної душі, її вихід з тілесної оболонки в фольклорі характерний 
для текстів псальмів:  

Вийшла, вийшла душа з тіла,  
Та й блука довкола.  
Неприкаяні, несміла ...  

Цій ідеї підпорядковані всі засоби виразності пісні, починаючи з її вербального тексту. У пісні 
непостійна складочислова форма (тільки в 2 куплеті 5 складів, однак і та весь час змінюється). Це є 
нетиповим для народних пісень з їх чіткою складочисловою структурою, по приналежності до певних 
видів якої ці пісні і відрізняють одну від одної (наприклад: колядки зі складочисловою структурою 5 + 5 і 
петрівські, що мають структуру 5 + 3). В даному випадку можна спостерігати поширення коломийкової 
типу. Про цю тенденцію писав В.Гошовський: "Розповсюдження " коломийкового мислення" на Східну 
Україну призвело до виникнення пісень з трансформованою коломийковою формою" [3, 151]. Ритмофо-
рмула першого куплету пісні "Звільнилася" представляє трохи змінену модель коломийки, що відповідає 
типу 1, підгрупа а) коломийка у первинній формі без приспіву (за системою В.Гошовського) [3, 151]. 

Мелодика пісні ґрунтується на звукоряді домінантової пентатоніки d – e – fis – a – c з опорним 
основним звуком d. Мелодійна лінія розвивається за принципом варіювання, найбільш уживаною інто-
нацією є повторення тоніки, до якої мелодія щоразу повертається в кінці фрази. Така повторність на 
одному звуці характерна для мелодики українських народних пісень, а в даному випадку використову-
ється для створення образу невтомного пошуку.  

В повторенні приспіву присутні елементи імпровізаційності в рамках даної пентатоніки, яка 
широко використовується в різних стильових напрямках джазу для обігравання домінантової функції. 
Ця постійна "домінантовість" в мелодії ще більш підкреслюється її гармонізацією: вся пісня витримана 
на одному акорді – D7 (що є характерною ознакою в деяких стильових напрямках джазової та рок-
музики). У манері розспіву, у використанні глісандо і квінтового бурдона в мелодії (як імітація ліри), 
спостерігаються риси народного співу, оригінально відображені за допомогою студійної техніки накла-
дання голосів і різних обробок. Аранжування пісні зазнає впливу груп "Enigma" і "Deep Forest" (наприклад, 
партія ударних інструментів написана в стилі хіп-хоп (реп), що часто використовується цими групами).  

За структурою пісня являє собою варіант куплетної форми, типу АВАВВ. Після проголошення 
слова "минуло" в останньому приспіві на мить рух припиняється і на тлі D7 – акорду скрипок звучить 
тільки "електронна" луна цього слова. Замкнуте коло розірваний, душа нарешті "Звільнилася".  

Розглянута вище пісня являє собою зразок композиції, що належить до напрямку World Music, 
відмінною рисою якого є використання семплів вокального та інструментального фольклору народів 
світу (звідси і походить назва World – світова музика). Часто замість семплів використовується живе 
звучання народних інструментів, а також вокалу в народній співочої манері. Комплекс засобів музичної 
виразності, що використовуються у пісні "Звільнилася" підтверджує вищевикладене:  

1. використання коломийкової ритмоформули в основі пісні, що говорить про поширення коло-
мийкової мислення по всій Україні з західної її території, котрий знайшов переломлення у творчості 
поп-групи, яка не належить до західного регіону (м.Сміла).  

2. використання в тексті пісні слів, характерних для західноукраїнського діалекту.  
3. варіантний розвиток мелодійного матеріалу у вокальній партії, що походить від народного 

музикування.  
4. в багатоголосній манері співу, що використовується в приспіві, проглядається зв'язок з бур-

донною фактурою фольклору.  
5. використання витриманого мажорного акорду в гармонізації пісні також характерно для ніге-

рійського і ефіопського фольклору (тут доречно нагадати, що, фольклор африканських переселенців у 
великій мірі вплинув на виникнення багатьох жанрів, що стали витоками джазу).  

6. використання домінантової пентатоніки в основі мелодики пісні, що говорить про вплив фо-
льклору народів Африки. 

Отже, можна зробити висновок, що у World Music найбільш яскраво проявляється така тенде-
нція розвитку музичного мистецтва, як звернення до фольклорних начал, яке у той чи іншій мірі при-
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таманне для всієї історії розвитку музичного мистецтва та поєднання вже відомих явищ, що сприяє 
появі нового стилю. Як вірно відмічено В.Плахотнюк: "World Music – із самого початку еклектичний на-
прям, що містить в собі джазову, рок- і поп-музичну інтонацію, прийшов у простір України також не 
зненацька, а на підставі тих глибинних архаїчних фольклорних інтонацій, які перевтілюються в своєрі-
дні обробки" [8, 8]. World Music є одним з перспективних музичних напрямків, що базується на архаїч-
них пластах, в тому числі й українського фольклору, дослідження якого лише розпочинається, відпові-
дно до розвитку й музичної практики. Вивчення популярних стилів музичної культури уявляється нам 
перспективною проблематикою, аналізу якої буде присвячено досить багато наукових напрацювань. 
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МИСТЕЦТВО "ЗВІРИНОГО СТИЛЮ" –  

ОСНОВНЕ ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО СКІФСЬКОГО НАРОДУ 
 
У статті розглядається скіфське анімалістичне мистецтво як органічна складова скіфської культури та 

окреслюється його роль у житті скіфського соціуму. Культура скіфів вивчається як спадкоємиця стародавньої ін-
доіранської культури. При цьому, враховуючи кочовий спосіб життя скіфів, мистецтво "звіриного стилю" розгляда-
ється як таке, що займало особливе становище в культурі кочівників у зв'язку з відсутністю у них монументально-
го мистецтва. 

Ключові слова: скіфське мистецтво, "звіриний стиль", скіфська культура, візуальне відображення і збере-
ження скіфського світогляду. 

 
Видьма Богдан Александрович, аспирант Национальной академии руководящих кадров культуры и 

искусств 
Искусство "звериного стиля" – основное визуальное искусство скифского народа 
В статье рассматривается скифское анималистическое искусство как органическая составляющая скиф-

ской культуры и обрисовывается его роль в жизни скифского социума. Культура скифов изучается как наследни-
ца древней индоиранской культуры. При этом, принимая во внимание кочевой образ жизни скифов, искусство 
"звериного стиля" рассматривается как занимающее особенное положение в культуре кочевников в связи с от-
сутствием у них монументального искусства. 

Ключевые слова: скифское искусство, "звериный стиль", скифская культура, визуальное отражение и со-
хранение скифского мировоззрения. 

 
Vidma Bogdan, Postgraduatet, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
The art of "animal stile" is the main visual art of scythian people 
In the article author touches upon the themes of nascence and functioning of Scythian "animal stile" art in the 

society of steppe nomads. Considering the Scythians as a part of Indo-Iranian population author explores the possible 
foundation of the Scythian art which transparently should be outstreaming from the earliest Indo-Iranian mythological 
opinions. Leaning to the scientific views of Elena Kuzmina who was specifically insisted on prevalence in Scythian ideol-
ogy, the elements of ancient Indo-Iranian mythological outlook the author directs the reconnaissance to the point of 
unique position of Scythian "animal stile" art in the nomads' community. The author examines the applied art of the 
Scythians as the single visual art of steppe nomads. It is known that the Scythians did not have a monumental architec-
ture, large sculpture and visually reflected their views only in folk art of "animal style". Based on these facts, the author 
suggests that the applied art of the Scythians has taken on itself some functions which in other cultures are belonged to 
the monumental art. Culture is an integrative system and its elements are inclined to be adapted to each other. So the 
applied art was a perfect component which was able to integrate to culture of Scythians. Apart from this the art of "animal 
style" has served to realization of important needs of the Scythian folk. It was represented by itself the inseparable unity 
of aesthetic, social and religious aspects. Social aspect was displayed particularly in fact that the art of Scythian "animal 
style" was closely related with society of warriors and was in a certain sense the identification sign of the Scythian warri-
ors caste. Religious (or mythological) aspect disclosing by the fact that "animal style" was broadcasted the important 
mythological information of the Scythian folk being a way of visual reflection and safekeeping of Scythian worldview. The 
aesthetic aspect was equally important (even though there is a indivisible phenomenon) and was manifested in perfect 
decorative characteristics of steppe nomads' applied art. 

In the research the author in many ways relies on conceptions of Dmitry Raevsky. Particularly the author adopts 
the idea that the culture of Scythians' ancestors was deprived from visual art and in return therein was significantly de-
veloped the verbal creativity and probably music and singing. In the course of their existence at a certain point the 
Scythians created their own visual art by the method of borrowing and reinterpretation of specific images. Via these recy-
cled images the Scythians visually expressed the main conceptions of their outlook which started at a certain stage to 
require such expression. The cause of it could be the military campaigns of the Scythians to the Southwest Asia. In the 
author's opinion these ideas are well combined with Elena Kuzmina’s views about ancient Indo-Iranian origins of mytho-
logical conceptions of the Scythians. 

In this manner basing on Elena Kuzmina’s views and accepting ideas of Dmitry Raevsky the author emphasizes 
the unique position of "animal style" applied art in the Scythian society. But at the same time from our side we underline 
on the fact that the Scythian art of "animal style" was approximately the only visual art of folk of the Scythians (without 
taking into account the stone steles on Scythian burial mounds). Based on this observation the author makes the sug-
gestion that in the Scythians' society their folk applied art should have been implementing in addition some of those func-
tions which in certain others cultures were ensured by other types of art (especially by monumental sculpture and sacral 
architecture). 

Among the inhabitants who lived sedentary (such as urban citizens of ancient towns) monumental art has al-
ways had the duty of visualization of significant religious and social concepts, implementation of socially important ideals; 
it was intended to perform certain functions of commonwealth such as to promote among the population the ideas and 
convictions which should unite the citizens and inspires the faith in greatness and power of the state and the ruler (and in 
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ancient societies it also shows a higher power, the divine ascendancy, alderman of which the ruler was). In our opinion 
the Scythian art of "animal style" likewise was directed to unite the community of the Scythian warriors (being the hall-
mark of them), it was broadcasted important information of mythological and social (ideological) value, and it was also a 
utterance of Scythian nationhood by transferring of mythological foundations of social structure (for example: three-level 
model of the world – three brothers-founders of Scythian people – three Scythian kingdoms) and by expression of au-
thority of the ruler by the magnificence. 

Key words: Scythian art of "animal style", the organic element of Scythian culture, the way of visual reflection 
and safekeeping of Scythian worldview, special position of Scythian applied art under condition of absence of monumen-
tal art in their culture. 

 
Спосіб життя скіфів не сприяв розвитку таких видів мистецтва, як архітектура, скульптура 

(окрім досить примітивних надмогильних стел) або живопис. Натомість декоративно-прикладне мис-
тецтво сформувалося та функціонувало в скіфській культурі як її органічний елемент, абсолютно впи-
суючись у спосіб існування кочового народу. 

Будь-яка культура є інтегративною і тяжіє до цілісності, а тому її складові, пристосовуючись 
одна до одної, спрямовані на те, щоб об'єднатися в гармонічну єдність. І декоративно-прикладне мис-
тецтво було саме таким елементом, який міг бути гармонічно включеним у систему скіфської культури. 

Мистецтво (як складова культури) існує (функціонує в організмі культури) тому, що в ньому є 
потреба – на нього покладене виконання певних функцій і задоволення певних потреб членів соціуму. 

Від найдавніших часів за допомогою мистецтва транслювалася важлива для людських спільнот 
інформація, а у житті суспільства мистецтво відігравало значну роль, поєднуючи у собі різні аспекти: задо-
вольняло естетичні смаки, було відображенням світоглядних ідей, вираженням певного статусу того, до 
кого воно мало відношення. За відсутності тих видів мистецтва, які можливі при осілому способі існування, 
декоративно-прикладне мистецтво "звіриного стилю" займало в культурі скіфів особливе становище. 

Актуальність даної наукової розвідки полягає в тому, що вона спрямована на поглиблення ро-
зуміння ролі "звіриного стилю" в житті скіфського соціуму.  

Автор, спираючись на думки, висловлені у працях Д.С. Раєвського, О.Є. Кузьміної, А.М. Хаза-
нова, О.І. Шкурка та інших дослідників, має на меті окреслити місце мистецтва скіфського "звіриного 
стилю" в структурі скіфської культури. Також автор ставить перед собою завдання: осмислити обста-
вини формування скіфського мистецтва та прослідкувати його роль у житті скіфського суспільства. 

Від самого початку свого існування мистецтво "звіриного стилю" мало в житті скіфів особливе 
значення і являло собою "нероздільну єдність естетичного, соціального і релігійного моментів" [8, 40]. 
Його соціальний аспект, за словами А.М. Хазанова і О.І. Шкурка, полягає у тому, що предмети, оздоб-
лені у "звіриному стилі", не були "соціально нейтральними", а вказували на приналежність свого влас-
ника до певної верстви соціуму; своїми функціями (зброя, упряж коня) та матеріалом (золото – символ 
вищості, влади) ці речі показували на приналежність людини до військової аристократії [8, 41]. Важли-
во, що при розкопках поселень лісостепової Скіфії, де проживали землероби, не було знайдено знач-
ної кількості предметів, оздоблених у "звіриному стилі", з чого можна зробити висновок, що це мистец-
тво ідеологічно було більш близьке суспільству військово орієнтованому [8, 42]. 

У Північному Причорномор'ї, як зазначає Д.С. Раєвський, не відомі ні зооморфні, ні антропо-
морфні зображення, які можна було б віднести до часів доскіфської доби; конкретно дослідник має на 
увазі кінець бронзового віку – "зрубну епоху" [6, 89-90]. Справа в тому, що серед народів, які прожива-
ли у доскіфську добу на території сучасної України, особливої уваги, з позицій автохтонної теорії по-
ходження скіфів, заслуговують саме представники зрубної культури; саме в цих племенах, на думку 
багатьох дослідників, зокрема Д.С. Раєвського, "наука найбільш обґрунтовано... вбачає праскіфів (а, 
можливо, і всіх праіранців)" [6, 89]. Також щодо, наприклад, чорноліського етапу, у О.І. Тереножкіна ми 
знаходимо такі відомості: "в кераміці, в металі і в кістці на чорноліському етапі панував геометричний і 
спіральний орнамент; ніяких ознак, що вказували б на зародження в місцевій матеріальній культурі 
звіриного стилю, який домінував у скіфську епоху, поки що не відмічено" [7, 107]. 

Те, що скіфи належали до іранських народів, визнається більшістю дослідників (скіфо-
сарматські мови входили до східно-іранської підгрупи іранських мов, які належать до індоіранської 
(або арійської) гілки індоєвропейської сім'ї мов). 

У зв'язку з питаннями щодо того, як могло розвиватися візуальне образотворче мистецтво в 
культурі скіфів, Д.С. Раєвський наводить важливі аналогії. Він зазначає, що після прибуття індоаріїв на 
територію півострову Індостан в історії їхнього народу існував досить значний період, коли вони не 
мали образотворчого мистецтва [6, 89]. Так само було і у випадку іранців, які на рубежі II і I тисячоліть 
до н.е. зайняли Іранське плато; їхнє мистецтво утворилося з часом на основі запозичень з мистецтва, 
що існувало на Ближньому Сході у попередні часи [6, 90]. Отже, Д.С. Раєвський доходить висновку 
про "аніконічний характер культури індоіранців до їхньої міграції з прабатьківщини і на перших етапах 
їхнього розселення" [6, 90]. Але зазначає при цьому, що не варто вважати, ніби такі народи були "не-
художніми" (або "нетворчими"); вірогідно, їхній творчий потенціал втілювався у інших формах худож-
нього моделювання – у міфотворчості, піснях, легендах, казках, музиці, танцях. Дослідник зазначає, 
що, припускаючи таку орієнтацію стародавніх індоіранців саме на "мусичні" мистецтва, ми можемо 
знайти цьому підтвердження у особливостях історичного розвитку цих народів, оскільки "в широких 
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територіальних і хронологічних межах ми спостерігаємо вражаючу активність їхніх мов, релігії тощо, 
що переважно виходили переможцями при контактах індоіранців з іншими народами, а поряд з цим – 
інтенсивне засвоєння ними традицій цих народів у сфері мистецтв класу "техне" – в скульптурі, архіте-
ктурі, художньому ремеслі і т.д." [6, 90]. 

Отже, цілком вірогідно, що подібним чином могло проходити і формування мистецтва у скіфів. 
До певного періоду творча орієнтація праскіфського народу спрямовувала його на реалізацію свого 
потенціалу в "мусичних" мистецтвах, але в період певних суттєвих зрушень могла з'явитися потреба 
візуального вираження значимої інформації за допомогою художньої мови образотворчого мистецтва. 

Найбільш ранні предмети з Північного Причорномор'я, оздоблені у скіфському "звіриному сти-
лі", науковці датують кінцем VII століття до н.е.; при цьому час передньоазійських походів скіфів – по-
дій, які власне і могли стимулювати ті особливі соціокультурні зрушення у скіфському суспільстві, про 
які йшла мова, – зафіксований початком VII століття до н.е. 

А.М. Хазанов і О.І. Шкурко наводять значимий приклад з історії скандинавського суспільства 
кінця VIII – початку IX століть: у цей період починалась епоха вікінгів – "час, який у стадіальному від-
ношенні можна порівняти з епохою передньосхідних походів у скіфів" [8, 43]. У цей період у скандина-
вів зароджуються та стрімко розвиваються нові види мистецтва – "поезія скальдів і орнаментально-
образотворчий стиль, в якому... панівним мотивом було зображення тварин, що вирізнялося експресі-
єю і динамізмом" [8, 43]. Цілком можливо, що формування скіфського анімалістичного мистецтва пря-
мо пов'язане з їхніми походами до Передньої Азії, "де вони вступили у контакт зі світом давньосхідних 
культур, які володіли багатими традиціями у сфері образотворчого втілення міфологічних образів" [6, 
91-92]. За однією з гіпотез, до цього часу і відноситься складання скіфського "стилью цитат" [4, 18; 3, 
107]. Ця ідея полягає в тому, що скіфи сформували своє мистецтво, беручи "цитати" з мистецтва тих 
культур, з якими стикалися. Звичайно, запозичуючи образи і мотиви з мистецтва інших культур, кочів-
ники не могли перейняти і всю повноту змісту, якої вони набули, існуючи у тісному зв'язку з рідними 
традиціями. Водночас потрібно зазначити, що запозичувані елементи не переймалися б виключно за-
вдяки своїм декоративним якостям, а повинні були неодмінно наділятися певним значимим смислом; 
можливо, він був співзвучний їхньому попередньому значенню (у рідній культурі), а можливо, у пере-
йняті образи скіфами вкладався цілком новий сенс. 

У будь-якому разі, приймаючи дану гіпотезу, ми можемо сказати, що це був процес творення 
нового мистецтва, яке було покликане задовольнити потреби того суспільства, у якому формувалося, 
слугуючи для вираження інформації, яка на даному етапі почала потребувати образотворчого втілен-
ня [6, 89-104]. Відтак, запозичені скіфами образи були переосмислені у відповідності до власного сві-
тобачення; і в результаті з них була створена цілком нова образотворча система. "Ці цитати були не 
тільки вирвані з чужого контексту, але і перекладені на іншу мову" [8, 43]. 

Мистецтво будь-якого народу покликане задовольняти певні важливі потреби. У народів, які 
жили осіло, окрім декоративно-прикладного мистецтва, словесних мистецтв і музики, існували також 
архітектура, живопис, монументальна скульптура. На монументальне мистецтво завжди покладався 
обов'язок візуалізації важливих релігійних та соціально-філософських концепцій, втілення суспільно 
значимих ідеалів [5, 113]. Також воно покликане пропагувати серед населення ідеї та переконання, які 
його згуртовують і вселяють віру у велич та силу держави і правителя, а в стародавніх суспільствах 
воно показує також могутність вищої, божественної влади, намісником якої правитель вважається. 
Скіфи ж вели кочове життя – усі їхні речі повинні були мати такі характеристики, щоб їх можна було 
перевозити з собою з місця на місце. З цієї причини у них не могли набути поширення монументальні 
архітектура і скульптура. Але ми не можемо сказати, що у скіфів не було таких потреб, які у інших на-
родів задовольнялися монументальними мистецтвами. На нашу думку, вірогідним є те, що скіфське 
декоративно-прикладне мистецтво "звіриного стилю" завдяки таким обставинам могло бути більш змі-
стовно насиченим та виконувати більший спектр функцій у житті скіфського суспільства, ніж декорати-
вно-прикладне мистецтво осілих народів, у яких, крім нього, існувало ще і монументальне мистецтво. 
Мистецтво кочівників також повинне було транслювати важливу міфологічну інформацію, звеличувати 
божества та демонструвати велич і владу царя. 

Храми у осілих народів були вмістилищем святого, а у скіфів вмістилищем святого могли бути 
їхні твори, які безперечно мали і сакральне значення та були задіяні в ритуалах. 

Скіфське мистецтво слугувало також зміцненню скіфської державності, відображаючи міфоло-
гічні підвалини соціальної структури, а також підкреслюючи владу царя своєю пишністю. Оздоблена 
золотом скіфська зброя, скоріше за все, мала символічне і ритуальне значення. Цар або знатний воїн, 
вбрання та зброя якого були пишно оздоблені золотом, відразу виділявся на фоні простого скіфського 
люду; ці речі, отже, безперечно, символізували його вищість і владу. Оздоблення цих речей у симво-
лічному вигляді передавало міфологічну інформацію. Також, будучи розпізнавальним знаком воїнів і 
транслюючи через свої образи національний світогляд, скіфське мистецтво було спрямоване на те, 
щоб згуртувати спільноту скіфів. 

Так само, як і Д.С. Раєвський [6, 8], О.Є. Кузьміна вважає, що скіфи зберегли у складі свого сві-
тогляду стародавню міфологію індоіранців [2]. Зі свого ж боку, ми можемо зробити висновок про те, 
що, розійшовшись у різні краї зі своєї стародавньої прабатьківщини, але зберігши основні елементи і 
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схеми свого прадавнього світогляду, індоіранці втілили їх по-різному і в різних мистецтвах на нових 
територіях. Один із варіантів цього світогляду об'єктивувався у Ведах, у скульптурі індійських печер-
них та наземних храмів, інший – у текстах Авести та мистецтві інших іранських народів. Ще один варі-
ант цього світогляду втілився у мистецтві скіфів – у скіфському "звіриному стилі". Недаремно, Д.С. Ра-
євський застосовував текст Чхандогья упанішади (що належить до найдавнішої частини Вед) для 
з'ясування закономірностей скіфського зооморфного коду, відображеного в анімалістичному мистецтві 
північнопричорноморських кочівників [6, 193-195]. При цьому потрібно зазначити, що спосіб передачі 
інформації у мистецтві "звіриного стилю" був особливим – кочівники у своєму народному мистецтві 
обрали спосіб стислого символічного вираження ідей (що, до речі, є характерним для монументально-
го мистецтва [5, 113]), прочитання яких у повному обсязі, щоправда, було доступне лише носіям їхньої 
культури. Це дозволило науковцям розглядати скіфські образи як "пластичні ідеограми" [1, 11]. 

Отже, скіфи, не створюючи пишно декорованих храмів і монументальної скульптури (окрім надмо-
гильних кам'яних стел), увічнили свої світоглядні уявлення (які, очевидно, походили від стародавніх спіль-
них уявлень індоіранців) у особливому декоративно-прикладному мистецтві, яке стало органічною части-
ною їхньої культури та якнайкраще було пристосоване до способу їхнього існування – до кочового життя. 
При цьому, як було зазначено вище, мистецтво "звіриного стилю" взяло на себе також певні функції з тих, 
які у середовищі спільнот, що живуть осіло, часто покладені на мистецтво монументальне. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОПТИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
В статье рассмотрено экологически факторы, которые влияют на создание благоприятных условий для 

работы и жизни в закрытых помещениях, в особенности офисных помещений. Выявлены причины и факторы, 
которые способствуют появлению неблагоприятных условий для человека. Приведена классификация негатив-
ных факторов внутри помещения и обозначены их негативные последствия для здоровья человека. Автором 
предложены способы устранения этих факторов и адаптации существующих помещений к экологическим и сани-
тарно-гигиеническим требованиям.  

Ключевые слова: офисное помещение, комфортность, экологическая чистота, химическое загрязнение, 
физическое воздействие, здоровое помещение. 

 
Вичегжаніна Наталія Юріївна, аспірантка, Харківська державна академія дизайну та мистецтв 
Екологічні фактори, які впливають на забезпечення оптимальної якості внутрішнього середовища 

офісних приміщень 
У статті розглянуто екологічні фактори, які впливають на створення умов для роботи та життя в закритих 

приміщеннях, особливо офісних. Розглянуто причини та чинники появи несприятливих умов для людини. Розгля-
нуто засоби усунення цих чинників, адаптації існуючих приміщень до екологічних та санітарно-гігієнічних вимог. 

Ключові слова: офісне приміщення, комфортність, екологічна чистота, хімічне забруднення, фізичний 
вплив, здорове приміщення. 

 
Vichegjanina Natalia, postgraduate of the Kharkov state Academy of design and arts  
Ecological factors affecting the provision of optimal quality of the indoor environment in office premises. 
In the article the ecological factor which influence on the creation of favorable environment and optimum micro-

climate for work and life indoors particularly in the offices are considered. The causes and factors of the emergence of 
unfavorable conditions for work and health of human being, are found out. The classification of negative indoor factors is 
adduced. The designation of negative health consequences, caused by negative afore-mentioned factors, is added as 
well. In the article author also suggests some ideas how to eliminate these factors and ways how to adapt existing prem-
ises to ecological and sanitary requirements.  

Normal activities are ensured by the optimal combination of existing climatic, physical, chemical and other envi-
ronmental factors, depending on the level of each factor impact separately on the body. The spaces where a person is 
staying the whole working day, make the main contribution of the loading on the human organism and affect man’s work-
ing capacity. In the air of office premises you can find a huge number of substances (up to 900 connections). 

The protection from the negative effects of dirty air, noises, electromagnetic radiation is the main task in design-
ing object-spatial environment. Among the most negative environmental indicators of the internal environment are cli-
mate, air pollution (chemical and biological), physical impact, air ion deficit, electromagnetic fields, light keeper mode. 

Microclimate is formed as a result of the external environment impact, the peculiarities of the building, structural 
system, systems of heating, ventilation and air-conditioning. The main factors in the calculation of indoor climate are 
adaptive and physiological possibilities of the human organism. The neglect of even one of parameters leads to the ab-
sence of the desired effect. 

The recent researches show that the main source of chemical pollution of the internal office environment are 
toxic substances released from building and materials into the atmosphere of the room. In particular, a significant threat 
for human health and the environment is the degradation of polymeric materials and plastic products. 

The most part of all residential and public buildings have a constant air exchange with the external environment, the 
ecological condition of the internal office environment, closely linked with the environmental situation near the building. It is 
found out that approximately 30% in the air of substances and chemical compounds penetrate into the room from outside. 

One of the most important factors affecting the comfort and health of a person in a closed room is an excess of 
positive ions of air and lack of light negative ions. This is especially actual in areas where you use the plastic and composite 
materials, with abundance of electronic office equipment in dusty and polluted buildings. According to domestic and foreign 
scientific thought, negative air ions have a normalizing effect on blood converting ability, many metabolic processes, and other. 

The harmful physical impacts include acoustic noise, vibration, light regime, electro-magnetic radiation. One of the es-
sential factors determining the comfort of staying indoors, is favorable noise mode. The sources of sound pollution in premises 
(internal noise) are telephone conversations of employees, office equipment, sanitary-engineering, material handling and other 
technical devices. Sources of ambient noise in rooms can be a construction work near residential buildings and in the main 
traffic flows (automobile, railway and air), as well as industrial enterprises. Negative affect of the sound may cause irritation, 
turning into psycho-emotional stress, which can lead to mental and physical pathological changes in the human body. 

Electromagnetic pollution of populated areas has become so significant that who has included this issue in a 
number of the most actual life. Currently, there are a lot of different sources of electromagnetic fields located outside 
residential and public buildings (power lines, stations of satellite communication, radio installation, broadcasting centers, 
open switching, transport and so on) and indoor (computers, cellular and cordless phones, pagers, household microwave 
ovens and others) 
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Almost any working place in office is equipped by a computer and other office equipment. In this regard, the 
technogenic electromagnetic fields in the workplace have increased. The problem is complicated by the fact that most of 
the structures detained natural geomagnetic field of the earth that is conducive to human health. 

The AMY solution are the measures for protection and insulation of electric cables, wires, wires with modern 
designs of floors and ceilings.  

The light mode is the most important environmental factor influencing human and biota in general, the adaptive 
processes, phenomena and viability for a person especially valuable biologically full of natural light, as in direct sunlight, 
or in dispersed form. Adequate lighting leads to enlargement of productivity managerial work, incidence, reduces errors, 
and increases the accuracy of execution of tasks. 

In connection with the determination of air quality, reduced its transparency, dense multi-storey buildings cities 
reduce the access of natural light inside the buildings. A shortage of natural light and ultraviolet radiation lead glass aper-
ture (delay of light in an average of 45%), pollution glasses (delay of light by 50-70%), opposing the building, the win-
dows orientation on the North and etc. 

Key words: office space, comfort, environmental friendliness, chemical pollution, physical impacts, healthy building. 
 
Нормальная жизнедеятельность человека обеспечивается оптимальным сочетанием действующих 

на него климатических, физических, химических и др. факторов окружающей среды – в зависимости от уро-
вня воздействия на организм каждого фактора в отдельности. Проблемы среды обитания человека оказа-
лись в центре внимания ученых и общественности сравнительно недавно. Если вопросы экологии и защиты 
окружающей среды начали активно обсуждаться в средствах массовой информации и научных трудах уже 
давно, то вопросы безопасности ближайшего окружения человека – его жилища, рабочего места, мебели, 
одежды, продуктов питания – долгое время оставались без внимания. Недостаток внимания к данной про-
блеме провоцировался также отсутствием непосредственных мер и способов влияния на ситуацию. 

Помещения, в которых находится человек в течение рабочего дня, вносят основной вклад в 
нагрузку на организм человека и непосредственно влияют на его трудоспособность. В воздухе офис-
ных помещений можно обнаружить огромное количество веществ (до 900 соединений). 

Вещества-загрязнители воздуха помещений обладают аллергическими свойствами, являются 
канцерогенами, влияют на нервную, сердечнососудистую и иммунную системы. В воздухе офисных 
зданий присутствуют различные продукты испарения и разложения растворителей и органических 
веществ, содержащиеся в красках, клеях, пластиках, полимерных материалах, табачный дым и дру-
гие, отрицательно действующие на организм вещества.  

Цель работы – рассмотреть существующие экологические факторы, влияющие на создание 
благоприятного микроклимата в офисном помещении, а также причины и способы устранения небла-
гоприятных факторов офисного пространства.  

На сегодняшний день существует много исследования по строительной экологии, экологии внут-
реннего пространства зданий, но очень мало информации, касающейся непосредственно офисных поме-
щений, так как они имеют особенности, связанные с обеспечением работоспособности и комфортных ус-
ловий для работы. В нашей стране вопросами строительной экологии помещений занималис: Л. Чесанов, 
А. Шапаров, А. Караблева, В. Князева, В. Реген, Л. Передельский и др. К современным исследованиям по 
экологическому дизайну относятся работы К.А. Кондратьева, О.В. Бойчука, А.О. Орлова, А.В. Шатин. Есть 
также публикации и статьи в зарубежных источниках. Но, несмотря на наличие этих работ, проблема эко-
логизации внутренней среды зданий остается не до конца изученной, в особенности очень мало исследо-
ваний по формированию экологической предметно-пространственной среды офисов. 

Между экологическими показателями помещения, в котором продолжительное время находится че-
ловек, и состоянием окружающей среды существует непрерывная связь, которая отражается на состоянии 
здоровья человека и его работоспособности. По заявлению Всемирной организации здравоохранения, "жи-
лище (среда пребывания человека) представляет собой широкий комплекс помещений в совокупности со 
связанной с ними окружающей средой и коммунальными удобствами и является экологическим фактором, 
т.е. неадекватное жилье… неизбежно связано с заболеваемостью и повышенной смертностью" [7, 122]. За-
щита от негативных воздействий некачественного воздуха, шума, электромагнитных излучений является 
главной задачей при проектировании предметно-пространственной среды человека. Среди самых экологи-
ческих негативных показателей внутренней среды: качество микроклимата, загрязнение воздуха (химичес-
кое и биологическое), физические воздействия.  

Микроклимат помещения. С научной точки зрения микроклимат – это комплекс физических 
факторов внутренней среды помещений, оказывающий влияние на тепловой обмен организма и здо-
ровье человека. Требования экологической безопасности человека определяют микроклиматический 
комфорт жилища как одну из главных задач при проектировании. 

Основные параметры микроклимата, которые учитываются при эколого-гигиенической оценке 
внутренней среды помещений, следующие: температура воздуха, градиенты температуры (по горизо-
нтали, вертикали, между температурой воздуха и ограждений), интенсивность инфракрасной радиа-
ции, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха [7, 131]. Если эти параметры соо-
тветствуют экологическим нормам, то у человека не возникнет дискомфорта (чувство жары, холода, 
духоты). Комфортные микроклиматические условия – это сочетание значений показателей микрокли-
мата, которые при длительном воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состоя-



Мистецтвознавство  Абизов В. А., Чуєва О. В. 

 114 

ние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не 
менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении.  

Микроклимат формируется в результате воздействия внешней среды, особенностей постройки зда-
ния, конструктивной системы, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Основным фактором при 
расчете микроклимата помещения являются адаптационные и физиологические возможности человеческого 
организма. Показатели микроклимата помещения делятся на оптимальные, допустимые и неблагоприятные. 

• Оптимальные показатели микроклимата предполагают сочетание температуры, скорости и 
влажности воздуха, которые при систематическом и длительном воздействии на организм человека 
не вызывают никаких негативных изменений в его состоянии. 

• Допустимые показатели микроклимата – это аналогичное сочетание вышеуказанных факто-
ров, которые способны кратковременно воздействовать на организм человека, но это не приводит к 
негативным последствиям. 

•  Неблагоприятные показатели микроклимата те, которые оказывают негативное воздейст-
вие на организм человека: например, снижение работоспособности, развитие заболеваний, депрес-
сий, нарушение сна, ухудшение настроение и т.п. 

Нарушение хотя бы одного из параметров приводит к тому, что остальные правильные пока-
затели не дают нужного эффекта. 

С параметрами микроклимата и с количеством людей, ежедневно находящихся на работе или 
посещающих офис, также связана проблема увеличения количества вредных микроорганизмов. При 
плохой системе вентиляции каждый человек приносит собой из окружающей среды споры плесневых 
грибов, бактерии. При плохом проветривании и повышенной влажности бактерии получают возмож-
ность для распространения и размножения. 

Загрязнение воздуха химическими веществами. Низкое качество воздушной среди помещения 
определяется несколькими аспектами: материалы и оборудование в помещении офиса выделяют 
опасные для человеческого здоровья вещества, помещения становятся все более герметичными, что 
способствует накапливанию вредных веществ до критических пределов. Влияние загрязненного воз-
духа в помещении более длительное, чем на улице. 

Основными источниками химического загрязнения воздушной среды жилых помещений явля-
ются: выделение токсичных веществ из строительных и отделочных материалов и конструкций, вы-
деление вредных веществ из предметов бытовой химии, фильтрация токсичных газов и пыли, прони-
кающих извне, накопление токсичных продуктов неполного сгорания топлива из нагревательных 
систем, проникновение радона, метана и других вредных газов из подвальных помещений, табачный 
дым, накопление вредных продуктов жизнедеятельности самого человека (антропотоксины) [7].  

Как показывают исследования, выполненные в последние годы, главным источником химического 
загрязнения внутренней среды помещений являются токсичные вещества, выделяющиеся из строитель-
ных и отделочных материалов в атмосферу помещения. В частности, значительную угрозу здоровью че-
ловека и состоянию среды представляют продукты деструкции полимерных материалов, пенопласта [5]. 
Фенол и формальдегид, бензол, толуол, етилбензол и другие попадающие в воздух преимущественно из 
полимерных ремонтно-отделочных материалов, мебели, ДСП, отнесен к классу канцерогенных веществ, 
обладающих хронической токсичностью. Учеными установлен так называемый эффект ударного высво-
бождения накопленных поллютантов, который выражается в том, что при резком перепаде градиентов 
температуры воздуха и атмосферного давления в атмосфере помещения возможно многократное пре-
вышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. 

Поскольку все жилые и общественные здания имеют постоянный воздухообмен с внешней 
средой, экологическое состояние внутренней среды помещений тесно связано с экологической ситуа-
цией вблизи здания. Обнаружено, что примерно 30% в воздухе веществ и химических соединений 
проникает в помещение извне [3, 144].  

Аэроионный дефицит в жилых зданиях. Одним из важнейших факторов, отрицательно влия-
ющих на комфортность и здоровье человека, находящегося в закрытом помещении, является избыток 
положительных ионов воздуха и недостаток легких отрицательных аэроионов. Это особенно актуаль-
но в помещениях, где использовался пластик и композиционные материалы, с изобилием электрон-
ной и оргтехники, в запыленных и загазованных зданиях, что очень характерно для офисных зданий. 
По данным ряда отечественных и зарубежных ученых, отрицательные аэроионы оказывают нормали-
зирующее влияние на свертывающие свойства крови, многие обменные процессы и др.  

В современных публикациях часто используются такие выражения, как "здоровый" и "нездоровый" 
воздух. Воздух всегда содержит ионы: положительно заряженные – катионы (заряд "+") и отрицательно 
заряженные – анионы (заряд "-", АЕ, аэроионы). Аэроионы повышают умственную и физическую работос-
пособность, снимают стресс, укрепляют нервную систему, повышают сопротивляемость человеческого 
организма инфекционным заболеваниям. Катионы являются "отходами" дыхания, последствием электро-
магнитного излучения электроприборов, отбросами работы фабрик и заводов.  

Большую опасность для офисов представляет перегруженность компьютерной и телевизион-
ной техникой, равно как и кондиционерами. Первые в огромном количестве производят вредоносные 
положительные ионы, а вторые "зачищают" воздух, превращая его в мертвый [3, 152]. 
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Вредные физические воздействия. К вредным физическим воздействиям относятся акустиче-
ский шум, вибрация, световой режим, электромагнитные излучения. 

Акустический шум. Одним из обязательных факторов, определяющих комфортность пребывания 
в помещении, является благоприятный шумовой режим. Источниками звукового загрязнения в помещени-
ях (внутренние шумы) являются телефонные разговоры сотрудников, оргтехника, санитарно-технические, 
подъемно-транспортные и другие технические устройства. Источниками внешнего шума в помещениях 
могут быть строительные работы вблизи жилых зданий и в основном транспортные потоки (автомобиль-
ный, железнодорожный и воздушный), а также промышленные предприятия. Отрицательно воздейству-
ющий звук способен вызвать раздражение, переходящее в психоэмоциональный стресс, который может 
привести к психическим и физическим патологическим изменениям в организме человека. С повышением 
уровня звука возрастает чувство неприятности. Под влиянием шума у людей изменяются показатели пе-
реработки информации, снижается темп и ухудшается качество выполняемой работы. Снижение уровня 
шума осуществляют с помощью различных мер: шумозащитных решений, направленные на снижение 
уровня шума внутри самого здания, увеличения звукоизолирующей способности конструкций и материа-
лов, естественной вентиляции с каналами-глушителями, шумозащитных экранов. 

Электромагнитные поля. Термин "электромагнитное загрязнение среды" введен Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), отражает новые экологические условия, при которых населе-
ние в экономически развитых странах постоянно живет в электромагнитных полях антропогенной 
природы. Электромагнитное загрязнение среды населенных мест стало столь существенным, что 
ВОЗ включила эту проблему в число наиболее актуальных для человека. В настоящее время имеется 
огромное количество источников электромагнитных полей, находящихся как вне жилых и обществен-
ных зданий (линии электропередач, станции спутниковой связи, телепередающие центры, открытые 
распределительные устройства, электротранспорт и т. д.), так и внутри помещений (компьютеры, со-
товые и радиотелефоны, бытовые микроволновые печи и др.). При продолжительном воздействии у 
человека при отсутствии мер защиты нарушаются нервная, иммунная и эндокринная системы, возни-
кают головные боли, чувство непреодолимой усталости.  

Практически любое рабочее место в офисе оборудовано компьютером и другой оргтехникой. 
В связи с этим увеличиваются значения техногенных электромагнитных полей на рабочих местах. 
Проблема усложняется тем, что большинство конструкций задерживают естественное геомагнитное 
поле земли, благотворно сказывающееся на здоровье человека.  

Повышенный электромагнитный фон встречается в офисных помещениях в основном в следую-
щих случаях: непредусмотренное увеличение нагрузки на электрический кабель здания, проходящий 
вблизи рабочих мест; электромагнитное поле от электропроводки зданий, наличие вблизи офисных по-
мещений линий электропередач, расположение в офисных зданиях технологического оборудования, 
трансформаторов, силовых кабелей; неправильно организованное рабочее место: большое количество 
включенной офисной техники, беспорядочно лежащие провода, не выключенные приборы. 

Решением проблемы ЭМИ являются меры по защите и изоляции электрических кабелей, про-
водки, проводов с помощью современных конструкций полов и потолков; организация рабочего места 
с минимальным количеством техники непосредственно возле человека; своевременные меры по рав-
номерному распределению нагрузки на кабеля при ее увеличении. Эти меры особенно актуальны для 
старых зданий или зданий, реорганизованных под офис.  

Светоинсоляционный режим. Светоинсоляционный режим – важнейший экологический фак-
тор, существенно влияющий на человека, на адаптационные процессы и явления, жизнеспособность. 
Для человека особенно ценен биологически полноценный естественный свет, как в виде прямых сол-
нечных лучей, так и в рассеянном виде. Естественный свет несет в помещение ультрафиолетовое и 
тепловое инфракрасное излучение, которое регулирует обмен веществ в организме, повышает его 
иммунитет к воздействию неблагоприятных факторов, улучшает психоэмоциональное состояние. До-
статочное освещение обеспечивает повышение продуктивности работы, сокращение заболеваемос-
ти, уменьшения ошибок и увеличение точности исполнения задач. 

В связи с ухудшением чистоты воздуха снижается его прозрачность, плотная многоэтажная 
застройка городов уменьшает доступ естественного света во внутреннее пространство зданий. К де-
фициту естественного света и ультрафиолетовой радиации приводят остекление (задержка света в 
среднем на 45%), загрязнение стекол (задержка света на 50–70%), противостоящие здания, ориента-
ция окон на север и др. [7, 133]. И в большинстве случаев несоответствие размеров площади окон 
глубине помещений вызывают повышенный дефицит естественного света в помещениях. Недостаток 
естественного света ухудшает условия зрительной работы и создает предпосылки для развития у 
городского населения синдрома "солнечного (или светового) голодания", снижающего устойчивость 
организма к воздействию неблагоприятных факторов химической, физической и бактериальной при-
роды, а по последним данным – и к стрессовым ситуациям [6, 100]. 

В закрытых помещениях световая среда существенно денатурирована, а естественные опти-
ческие факторы ослаблены, так как светопроемы составляют относительно небольшую часть ограж-
дений, пропуская около 50% падающего на них света и лишь незначительную долю ультрафиолето-
вого излучения. Современное искусственное освещение, лампы дневного света не способны 
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восполнить недостаток естественного света. Свободный зрительный контакт с внешним миром через 
светопроемы достаточного размера и изменчивость дневного освещения (колебания интенсивности, 
равномерности, соотношений яркости, хроматичности света на протяжении дня) оказывают большое 
влияние на психику человека. Результаты исследований позволили показать биологическую неадек-
ватность совмещения естественного и искусственного света одинаковой интенсивности. Оптималь-
ные условия для пребывания человека в помещении и трудовой деятельности создаются при естест-
венном освещении, которое дает возможность связи с окружающим миром.  

На сегодняшний день проблема экологичности внутреннего пространства зданий становится 
все более актуальной в связи с усугублением общей экологической ситуации, особенно для больших 
городов. Основными источниками негативно влияющих факторов являются обделочные материалы, 
которые в своем большинстве являются полимерными, состоят из поливинхлоридных (ПВХ) смол и 
выделяют массу вредных веществ (хлороводород, фталаты, стирол, сероуглерод, сернистый ангид-
рид). Так как до 85% вредных примесей попадают в офис с уличной пылью, качественная очистка во-
здуха становится жизненно необходимой.  

Основным способом в обеспечении экологической чистоты воздушной среды помещений являет-
ся организация оптимального воздухообмена с наружной средой и очищение попадающего извне возду-
ха, грамотно продуманная, с учетом гигиенических и экологических требований, вентиляционная система 
и система кондиционирования, по-комнатная регулируемая вентиляция, приборы с антимикробным дейс-
твием и др, использование экологически безопасных обделочных материалов и мебели, ионизирование и 
азонирование воздуха, фитоцинозное оформление, продуманное размещение рабочих мест и техники. 

Для адаптации уже существующих офисных помещений необходимо провести оценку экологи-
ческого состояния офиса. Это включает сбор объективных данных о состоянии окружающей среды, оп-
ределение типа имеющихся вентиляционных устройств или кондиционеров. Внутренний осмотр поме-
щения для определения состояния основных экологических параметров, его размер, число окон и 
отопительных устройств, характерные основные зоны продолжительного нахождения людей: рабочая 
зона, служебная, отдыха. Также выделение и классификацию характерных зон, определение критичес-
кого экологического фактора соответствующей зоны или группы неблагоприятных факторов для каждой 
зоны. В этих зонах следует определить расположение людей относительно окон, отопительных и вен-
тиляционных систем, узлов электропитания, а также перечень основной мебели, приборов и оборудо-
вания, входящих в данную зону. А также оценку численности персонала, число людей, которые могут 
находиться периодически (совещания, семинаров, посетители). Необходимо учесть вредные привычки 
(курение и т.п.) и наличие у отдельных сотрудников медицинских противопоказаний. Для измерения 
экологических параметров помещения нужно определить показатели, среди которых: концентрация по-
ложительных и отрицательных ионов, концентрация озона, уровень шума, параметры электромагнитно-
го поля, влажность и температура воздушной среды, освещенность, общая обсемененность воздуха, 
основные классы органических загрязнений, наличие и концентрация паров ртути, концентрация угар-
ного газа, скорость воздушного потока, уровень радиационного фона. Следует определить критические 
экологические факторы зоны или группы неблагоприятных факторов для каждой зоны и разработать 
конструктивные решения по созданию комплекса обеспечения комфортных условий.  
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ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У МИСТЕЦТВІ 

ЕСТРАДНОГО ВИДОВИЩА У СВІТЛІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
У статті визначені характерні риси масової культури сьогодення, зокрема естрадного видовища, як най-

більш популярного різновиду масової дозвіллєвої культури. Досліджено, як світові глобалізаційні процеси влива-
ють на розвиток масової культури, зокрема на теренах України. На основі здійсненого аналізу доведено важли-
вість збереження національних традицій у мистецтві, в тому числі в розважальних видовищних формах масової 
культури, запропоновано шляхи їх популяризації. 

Ключові слова: масова культура, популярна культура, естрадне видовище, дозвілля, самодіяльність, на-
ціонально-культурні традиції, глобалізація. 

 
Зайченко Светлана Марьяновна, аспирантка, Национальная академия руководящих кадров культуры и 

искусств 
Сохранение национальных традиций в искусстве эстрадного зрелища в свете процессов глоба-

лизации 
В статье определены характерные черты массовой культуры современности, в частности эстрадного 

зрелища, как наиболее популярного вида массовой досуговой культуры. Исследовано, как мировые глобализа-
ционные процессы влияют на развитие массовой культуры, в частности на территории Украины. На основе про-
веденного анализа доказана важность сохранения национальных традиций в искусстве, в том числе в развлека-
тельных зрелищных формах массовой культуры, предложены пути их популяризации. 

Ключевые слова: массовая культура, популярная культура, эстрадное зрелище, досуг, самодеятель-
ность, национально-культурные традиции, глобализация. 

 
Zaichenko Svitlana, postgraduate, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
Preservation of national traditions in the art of variety show in the light of globalization processes 
This article identifies the main characteristics of today's popular culture in the world, and particularly in Ukraine 

and variety shows as the most popular type among population mass leisure culture. 
In this article proved that all the phenomena of popular culture today are somehow related to one characteristic 

property – all of their cultural elements, appearing in various spheres of public life, are prevalent in a given society and is 
a part or the source of world popular culture, becoming the new way of communication between people, not only within a 
country but also worldwide. Indicated that partially it becomes possible because of rapidly progressive and integrating 
into society mass-media, so that made possible much easier to take part into creation of cultural products and, as a re-
sult, to become a part of the global cultural process. 

It is proved that in Ukraine as a result of the destruction of the old Soviet values system there is a need to estab-
lish new models of styles and ideals of life that would meet the needs of the time and the mentality of the Ukrainian peo-
ple, and that exactly mass and popular cultures are called to do this, as the most effective and influential driving forces. 
Based on the exposed ideas of known culture-experts in this article is determined that is common and different between 
mass and popular culture, and therefore defined which phenomena of contemporary culture, we can attribute to the 
popular and which are to the mass culture and which to both at once, although until today are disputable among re-
searchers using the terms "mass culture" and "popular culture", because the role of "masses" changed, constantly 
changes role of the mass culture in the world, becomes differentiated within this phenomenon, takes place the audience 
stratification and borrowing cultural elements from elite culture. 

In this article investigated that for today variety show in the industrial society is one of the most popular among 
people the mass culture phenomenon because of its dynamism, brightness, festivity, easiness and at the same time, 
social relevance and activity. 

In this article the end of XX – beginning of XXI century characterized as the beginning of the globalization world 
influences at all levels of public life, including culture, defined the character of such influence, its negative and positive 
signs. Because the nature of the relationship of Ukraine with globalized world is perhaps the most important and the 
most difficult question of its current development, in the article paid much attention to the study of globalization impacts 
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on the development of the mass culture in Ukraine which are shown mostly in imitation "Western" culture, that are con-
sidered by many, more progressive system of values, that is a result of widening market standardization of cultural goods 
and services and the commercialization of cultural products, which reduces its positive impact on the individual, and, 
consequently, society as a whole. 

Noted also that economic difficulties on the beginning of the process of Ukrainian state-creations caused a sig-
nificant negative impact on the development of mass culture in Ukraine, as a result Ukraine has lost control over the pro-
duction of its own mass cultural product and its distribution, leaving it in the complete control of Western, American and 
Russian producers. 

Modern society requires a professional scientifically proven non-traditional approach to solving today's problems 
in the field of the mass culture that are related with the processes of globalization. Under these conditions, an interesting 
subject for studying of the problems of reviving the spirituality and the general culture of the people becomes particularly 
the variety show, as the most common form of mass art spectacular, which expands its borders performing arts and be-
came a phenomenon of everyday life, getting into fashion, media, television, sports, the communication between people, 
and even in education and science. 

Based on the analysis demonstrated the importance of preserving national traditions in the arts, including and 
entertainment spectacular forms the mass culture and the ways of their distribution and promotion. One of these meth-
ods proposed development of creative artistic performances at different levels and for different age and social groups, 
radically redirecting cultural and recreational activities in Ukraine, by reorganization of the now "active" since the Soviet 
times houses of culture or the creation of new modern answering mentality and growing spiritual value-orientation and 
recreational needs of the population of each area recreation centers for leisure time. Just art creation most effectively 
promotes the spiritual revival of the individual through the mastery of the cultural values of the past and present. 

In this article proved that the development of mass spectacle, including variety has the future, because modern per-
son is tired to be lonely and useless in society, and exactly by participating in mass creative action or through the process of 
audience perception traces the connection of worship and games as components of spirituality, occurs the understanding and 
experiencing of the values of goo, truth and beauty. The variety show, that has cultural and historical character as a special 
form of communication, directs person and his values in the context of life perspective "past-present-future." 

Another way to preserve and promote cultural heritage is supporting of state-level variety figure in a particular 
genre as national "producers" – putting various benefits and privileges on radio, television and other media, supporting 
for various festivals, competitions, creative evenings, shows and other public spectacles, that have cultural and national 
character, at the local level through the involvement of patrons and sponsors who would be interested by the state 
through preferences to invest their sponsorship money in realization the above-mentioned mass creative activities. Ac-
cording to the author in the sphere of activities of art critics should get such aspect as the nationality of variety shows, as 
the most popular for today kind of mass culture. 

Results of the research explicitly designed for use in practice by lecturers and other workers of mass culture and 
leisure sector. 

Key words: mass culture, popular culture, variety, variety show, entertainment, initiative, national and cultural 
traditions, globalization, communication of the mass. 

 
Радикальні зміни, зокрема політичні та економічні реформи, створюють в нашій країні нові умови 

для розвитку національної культури, для задоволення духовних інтересів те рекреативних потреб людини 
через залучення її до соціально-культурної творчості. Це потребує наукового дослідження сутності, приро-
ди й специфіки сучасного культуротворчого процесу загалом і на теренах України зокрема. 

У поле зору мистецтвознавців, культурологів, взагалі творчих особистостей, які цікавляться 
розвитком сучасного мистецтва, повинен потрапити аспект естрадного видовища, як найбільш попу-
лярної на сьогоднішній день серед населення форми масової культури. Це необхідно для того, аби 
внаслідок стрімкого розвитку масової комунікації та інформації, переходу до ринкових відносин у сфе-
рі культури зберегти національні традиції у мистецтві, в тому числі в його розважальних видовищних 
формах, щоб країна не втратила духовної самобутності. 

Проблемі масової та популярної культури сьогодення присвятили свої праці відомі сучасні за-
рубіжні та українські мистецтвознавці, культурологи, громадські діячі, письменники, митці: П. Берк, Дж. 
Сибрук, Дж. Сторі, В. Шестаков, А. Костіна, І. Савельєва ті ін. Так, О. Гриценко, І. Дзюба, І. Лещенко 
доводили важливість збереження в творах культури і мистецтва культурно-національних традицій; А. 
Костіна, О. Сапожнік, Н. Дрожжина, Ю. Рева, А. Калініна, В. Звєрєва, М. Переверзєв, М. Мозговий, М. 
Поплавський, Л. Готовцев, Ю. Айзеншпіс, Ф. Раззаков вивчали проблеми поп-культури, масової куль-
тури, естради, шоу-бізнесу та їх вплив на сучасний стан мистецтва.  

Метою статті є визначення впливу світових глобалізаційних процесів на розвиток масової ви-
довищної культури в Україні, а також шляхів подолання їх шкідливих наслідків. 

Масова культура має безліч визначень, але всі вони зводяться до одного: під цим явищем ми 
розуміємо широко розповсюджені в тому чи іншому суспільстві культурні елементи, які проявляються 
в різних сферах суспільного життя: музиці, кінематографі, літературі, спорті, рекламі, політиці тощо, які 
є складовою частиною або джерелом світової масової культури. Тому її "зірками" або "іконами" сього-
дні можна вважати не тільки музикантів, акторів, журналістів, політиків, а й героїв мультфільмів (Маша 
та Ведмідь, Шрек та ін.), персонажів коміксів (Людина-павук, Черепашки-ніндзя тощо), напої, телека-
нали, побутову техніку (стільниковий телефон, комп’ютер) та ін. Тобто все те, що має відношення до 
задоволення споконвічних потреб людини бути щасливою і самореалізованою. 

Деякі з таких "ікон" мають довге життя, їх популярність переходить з покоління в покоління, ін-
ші ж стають знаменитостями-одноденками, про які незабаром забувають. В будь-якому разі, за їх до-
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помогою поп-культура формує новий спосіб спілкування, яким користується безліч людей у всьому 
світі. Так, дотепні фрази політиків, персонажів рекламних роликів, телепередач або кінофільмів стали 
частиною живої мови, своєрідними прислів’ями чи афоризмами. 

В історії людства постійно існували так звані "висока" і "низька" культури. Перша процвітала 
серед освічених представників еліти, друга, відповідно, серед малограмотних або зовсім безграмотно-
го простолюддя. Проте в останні десятиліття кордони між цими культурами поступово стираються. 
Частково це пояснюється тим, що участь у створенні продукту культури стала набагато легшою спра-
вою, ніж раніше: наприклад, будь-хто може створити сторінку в інтернеті і викласти в ній свої вірші, 
малюнки, пісні, ставши, частиною світового культурного процесу. 

Сучасна культурна ситуація в Україні є часом інтенсифікації впливу масової та популярної 
культури на суспільну свідомість. Руйнування колишньої системи цінностей, що викликала необхід-
ність формування нової, потреба у нових зразках, ідеалах, моделях стилів життя, ставлення до себе і 
світу – все це актуалізує саме масову і популярну культуру, дослідження яких набуває дедалі більшо-
го значення в сучасній науці [7, 9]. Дослідники вживають поняття "масова культура" та "популярна 
культура", вказуючи, що роль "маси" як такої змінилась. Змінюється роль масової культури в суспільс-
тві, відбувається розшарування в середині цього явища, розшарування аудиторії: певні сюжети, жан-
ри, що належали раніше до елітарної культури, тепер запозичуються масовою [9, 25]. 

Дискусійними до сьогоднішнього дня серед науковців є вживання термінів "масова культура" і 
"популярна культура". Вітчизняний дослідник О. Гриценко зауважує, що термін "популярна культура", 
винайдений англомовною науковою традицією, є двозначним вже через наявність різних смислів цьо-
го слова: "народний" і "зрозумілий, загальновизнаний", обидва тягнуть за собою поняття "легкий для 
сприйняття", "простий", "невибагливий" тощо [2, 30]. Науковець надає популярній культурі ознак куль-
тури масового попиту, а водночас відкидає тотожність цих понять. На його думку, відмінність між по-
пулярною, елітарною та народною культурами полягає не в якості, а в типах взаємодії між творцями 
та споживачами, аудиторією. Як вважає автор, головна відмінність між ними в тому, що масовій куль-
турі притаманні економічна основа, яскраво виражена комерційна спрямованість. В час панування ін-
дустріального виробництва вирішальною рисою масової культури стає ринковий умонастрій, згідно з 
яким мистецтво (науку, релігію, політику) розглядають як предмет споживання, продажу [2, 120]. Крім 
того, вчений відзначає безвідносність масової культури щодо будь-якої естетичної системи, оскільки 
базова культура може абсорбувати будь-що з огляду на сучасний освітній стан людства і його сучасні 
більш-менш уніфіковані культурні практики [6, 45]. 

Масова культура поглинає суспільство. Політика, культура, розваги, трансльовані сучасними 
мас-медіа, не існують в окремих відділках. Саме завдяки сучасним програмам розважального характеру 
відбувається вкорінення тих цінностей та ідеалів, які краще "споживаються", коли загорнуті в блискучу 
обгортку "масової культури". На відміну від так званої "високої" (академічної, елітарної) культури, яка 
завжди була орієнтована на інтелект, думаючу публіку, масова культура свідомо орієнтується на "сере-
дній" рівень масових споживачів. Головним каналом поширення масової культури є сучасні засоби ко-
мунікативної техніки (телебачення, радіо, преса, відео- та звукозаписи). Масову культуру створюють уже 
не "митці", а "спеціалісти" (продюсери, менеджери, сценаристи, режисери, співаки, актори та ін.) не зав-
жди на професійному рівні, бо якість їх творів часто визначається лише комерційним успіхом. 

Про шкідливість привласнення засобів масової комунікації окремими персоналіями для розви-
тку культури і масового мистецтва взагалі наголошував в своїх працях ще в 1966 р. відомий францу-
зький вчений, психолог, культуролог А. Моль, який вказував, що в суспільстві, "де опановані жагою до 
збагачення приватні фірми, які монополізували поставку елементів культури, прибігають до політики 
"найближчого причепа", прагнучи дати публіці те, що їй до смаку на даний момент, що наносить шкоду 
динаміці культури, яка створює нове" [5, 234]. Більш небезпечним в даному аспекті може бути викла-
дена Молем, як ще і вченим-фізиком, система обчислення і вимірювання естетичної інформації, яка 
міститься в тому чи іншому культурному повідомленні (в тому числі, у творах мистецтва), що можуть 
використовувати сучасні політтехнологи, рекламодавці, продюсери з метою якнайшвидше і якнайдо-
рожче продати свій не завжди якісний і потрібний продукт через професійне масове зомбування, що 
ми, на жаль, можемо спостерігати в нашому щоденному житті, особливо під час виборчих кампаній чи 
інформаційних війн між країнами. Можна сказати, що А. Моль тільки порушує проблему, а вирішити її 
може розвиток самосвідомості громадянського суспільства, прогрес його освіченості, цивілізованості 
та загальної культури і культури творчості. В індустріальному суспільстві в епоху масової комунікації 
динамізм та суспільна актуальність усіх без винятку явищ масової культури роблять їх вельми попу-
лярними та перспективними. На одному з найбільш поширених, таких, як естрада, вважаємо за доці-
льне зупинитися докладніше. 

Сам по собі термін "естрада", спочатку існуючий як поняття чисто практичне ("настил", "під-
мост", "сцена"), розвиваючись як мистецтво святкового дозвілля, поступово переріс в деякий узагаль-
нюючий образ, який характеризує собою сценічну дію, що відбувається на сцені для задоволення пуб-
ліки і обов’язково має бути колективним (масовим), містити бурлеск, азарт, незвичність дії, динаміку 
розвитку головного сюжету, чим і приваблює таку велику кількість шанувальників. В цьому аспекті мо-
жна розглядати і популярні сьогодні різноманітні пісенні, кулінарні, спортивні та інші шоу . 
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Естрада є формою актуалізації потреби людини в святі, щасті, любові, близьких і далеких по-
чуттях, які так чи інакше розігруються на сцені і дають людині можливість прожити цей день щасливо. 
Елітарізм естради та егалітарізм, тобто рівність всіх в масовій культурі, є інваріантними. Елітарність 
естради – це вже одна із форм інституалізації, що в масовій культурі свідчить про міф елітарного спо-
живача, про міф людини, яка є обраною, яка не обділена, не обмежена потребами і здібностями спо-
живання. Стан, поведінка, діяльність, влада слова, зображення, жесту, всіх артефактів культури, які 
актуалізуються на сцені – це влада особливого типу, яка пов’язана з сугестією, образністю, талантом, 
здібністю актора викликати ті чи інші почуття, ту чи іншу поведінку і спонукати до відповідної діяльнос-
ті. Ця діяльність обов’язково пов’язана з продукуванням цінностей культури. Це можуть бути бурхливі 
аплодисменти, це може бути всесвітньо шалена любов до артиста, як це було у Клавдії Шульженко, 
Аркадія Райкіна, Мусліма Магомаєва та ін. Отже, модель культури в її суб’єктному, експресивному, 
дієвому вигляді і модель публічності, видовищних форм культури, зокрема естради, є інваріантними, 
мають свої форми здійснення, форми втілення і мають свої регламентаційні ознаки, які так чи інакше 
спрацьовують в тому культурному горизонті і в тих культурних реаліях, що є характерними для ХХ–ХХІ ст. 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. відомий як початок глобалізації. Спочатку виступаючи як суто еко-
номічний феномен, згодом глобалізація стала причиною змін на інших рівнях. Але було би відчутним 
спрощенням проблеми зводити глобалізаційні впливи виключно до "вестернізації" культури. Насправді 
ситуація, особливо впродовж останніх років, значно ускладнилась. В результаті ми маємо можливість 
досліджувати масову культуру як явище, що характеризує теперішній етап культурного розвитку [1]. 

Дж. Сибрук вважає, що складно говорити про те, чи йде на користь культурі процес глобаліза-
ції. З одного боку, він стирає національні культурні відмінності і в значній мірі уніфікує смаки. З іншого 
боку, він створює передумови для кращого взаєморозуміння народів. Глобалізація сама по собі уне-
можливлює культурну гегемонію однієї країни – вона лише означає велику можливість вибору. Крім 
того, вона дозволяє зберегти і розвинути національні культурні традиції. Проте під натиском глобалі-
зації неминуче зникають складові частини локальних культур, без яких життя багатьох народів втра-
чає своєрідність і красу [8, 234]. На сучасному етапі спостерігається безпрецедентне змішування куль-
тур, яке призводить до появи нових, небачених раніше зразків. 

Глобалізаційні процеси є реалією нашого сьогоднішнього світу і, безумовно, певною мірою 
формують спосіб життя сучасного людства. Характер взаємозв’язків України з глобалізуючим світом є 
чи не найважливішим і найважчим питанням її нинішнього розвитку. Бажаємо ми того чи ні, але глоба-
льні виклики "форматують" внутрішній простір України. Наша країна постала перед фактами цих ви-
кликів і змушена була прийняти їх існування. Країна, яка не бажає або не здатна стати носієм світових 
тенденцій, опиняється в ізоляції. Але для того, щоб стати суб’єктом глобального процесу, його потріб-
но, принаймні, зрозуміти, щоб надалі вільно орієнтуватися в його лабіринтах і знати "куди рухатися". 

На рівні культури повсякденного життя глобалізаційні процеси проявляються в основному в 
розростанні стандартизації ринку культурних товарів та послуг. В культурній сфері дія глобалізаційних 
тенденцій проявляється в комерціалізації культурного продукту, остаточному його перетворенні на 
товар, який, як і будь-який товар, має продаватися. Наслідки цього процесу є суперечливими в духов-
ному відношенні: з одного боку, розвинута техніка репродукування та тиражування робить мистецтво 
доступним для широкої аудиторії, з іншого – загальнодоступність творів мистецтва перетворює їх на 
предмет побуту, знецінює. Полегшення та спрощення сприйняття робить непотрібною внутрішню під-
готовку до спілкування з мистецтвом, а це знижує його позитивний вплив на розвиток особистості, а 
відповідно, змінює особистість і суспільство. 

У другій половині ХІХ ст. обличчя масової культури формувалось головним чином завдяки 
Франції; у другій половині ХХ ст. "законодавцями моди" в масовій культурі стали Сполучені Штати 
Америки, які зосередили потужні фінансові та технічні ресурси в галузі поп-культури. Виник термін 
"американізація культури". Про небезпеку принад американської масової культури говорять представ-
ники європейських і неєвропейських країн. 

Впродовж останніх років Україна намагалася створити модель суспільства, яка відповідала б но-
вим соціально-економічним умовам існування нашої держави. Це призвело до того, що ми отримали 
суспільство, яке, як криве дзеркало, відображає західну систему цінностей. Споживання стає кінцевою 
метою буття. Становище людини в суспільстві оцінюється не тільки і не стільки її заслугами перед суспі-
льством, а виходячи з того, скільки споживає. Мають вагоме значення великі статки, тобто визначними 
стають мішура, блиск, поверхня, а не суть, але ж це, як і все предметне, приходить в занепад, старіє. 

Внаслідок відчутних економічних труднощів початку процесу державотворення, що пережива-
ла наша країна наприкінці 80–90-х років минулого століття, Україна втратила контроль над виробницт-
вом власного масового культурного продукту та його поширенням, віддавши це на відкуп європейсь-
ким, американським та російським виробникам. Методи створення зразків масової культури – 
клішування, прагнення зовнішнього ефекту, спрощення – застосовується до матеріалу, що корінням 
йде до академічної (високої, елітарної) культури. 

З нарощуванням процесів глобалізації зростає спротив. Згідно з опитуваннями, лише незначна 
частина населення держав, що інтегруються до ЄС, сприймає "космополітичні цінності", а переважна 
більшість (більше 85%) ідентифікують себе з локально-регіональними цінностями та орієнтирами. 
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Спостерігається зближення регіонів за етнокультурними ознаками: все менше розділення на багатих і 
бідних, а все більше – на приналежність до різних етнокультурних груп [4]. 

Отже, ми маємо надзвичайно складну ситуацію, коли разом з інтенсивними процесами глобалізації 
економічних, політичних та культурних асоціацій відбувається не менш активний процес зростання націо-
нальної свідомості, посилення культурної диференціації, відродження етнічно-національних цінностей. 
Причому останнє стимулюється першим. Отже, зростання національної свідомості є природною реакцією 
на стандартизацію соціально-культурного життя, що впроваджується явищем глобалізації. 

Проблеми сучасності потребують професійного науково обґрунтованого нетрадиційного підходу до ви-
рішення проблем у сфері масової культури, які пов’язані з процесами глобалізації. В цих умовах цікавим 
об’єктом для дослідження проблем відродження духовності і загальної культури народу стає естрада, естрадне 
видовище як найбільш поширена форма масового видовищного мистецтва, яка розширює свої кордони суто 
сценічного мистецтва, стає явищем повсякденного життя, проникаючи в моду, ЗМІ, телебачення, спорт, в спіл-
кування людей, навіть в освіту і науку. Видовищність, оманлива доступність, розважальність, притаманні естра-
дному шоу, стають якостями, найбільш витребуваними широкими верствами, як прийнято сьогодні говорити, 
"цивілізації дозвілля". Внаслідок своєї популярності естрадне шоу стає предметом інтересу шоу-бізнесу, а, як 
результат, часто не завжди "чистої" ринкової боротьби за сфери впливу, а отже, за прибуток. 

Практично кожний день ми маємо можливість спостерігати, як естрадне видовище, проникаю-
чи у всі сфери суспільної життєдіяльності, стає народним мистецтвом. Дедалі більше представників 
різних вікових і соціальних груп населення виявляють бажання самовиражатись через естраду, а саме 
естрадне шоу, як найбільш яскраве, популярне і доступне, на їх думку, кожному. 

Одним із засобів, щоб естрадне видовище, як явище масового мистецтва, не втратило своєї творчої 
значимості і не перетворилось в дешеву культурну копію-карикатуру того чи іншого економічно більш успіш-
ного суспільства, вважаємо розвиток художньої самодіяльної творчості в різних регіонах нашої країни під 
серйозним керівництвом професійних творчих працівників – і не тільки в навчальних закладах чи Будинках 
культури, творчості. Для розвитку національної культури, задоволення духовних інтересів та рекреативних 
потреб людини і залучення її до соціально-культурної творчості потрібно створювати сучасні культурно-
дозвіллєві центри: сімейні, молодіжні чи за колом інтересів, де б творча пізнавальна гурткова чи клубна дія-
льність поєднувалась із пасивним відпочинком, за бажанням, в кафетерії чи на танцювальному майданчику. 
За своєю структурою це можуть бути клуби мікрорайону чи комплекси-гіганти, які можуть мати бібліотеку, 
художній музей, виставкову галерею, готель, громадські служби, кінотеатр тощо. Досвід створення таких 
культурно-дозвіллєвих центрів можна в якійсь мірі запозичити в розвинених зарубіжних країнах, підлаштову-
ючи під наш менталітет та потреби, акцентуючи на виховному і творчому потенціалі дозвіллєвого закладу. 
Можливі різні варіанти, але те, що сьогоднішні традиційні заклади культури своїм реальним консервативним 
стандартним характером ведення справ ще радянського періоду уже не відповідають духовним інтересам, 
ціннісним орієнтаціям та дозвіллєвим потребам населення, є очевидним фактом. 

Самодіяльна художня творчість приваблює людей різного віку своєю нерегламентованістю, доб-
ровільністю вибору, невимушеністю, чого так не вистачає багатьом людям в укладі сучасного буття. Саме 
художня творчість найбільш ефективно сприяє духовному відродженню особистості через оволодіння 
культурними цінностями минулого і теперішнього. Але практика показує, що більшість наших сучасників 
має незначне уявлення про культурну історію свого краю, що призводить, на жаль, навіть до міжрегіональ-
них чи національних конфліктів. Збереження і розвиток культурної самобутності кожного народу, регіону, 
морального існування і "енергетичного заряду" кожної особистості неможливе без безпосередньої присут-
ності минулого в теперішньому, оскільки в культурних традиціях кожної нації закладена багатовікова муд-
рість життєвого досвіду. Завдання професійних творчих особистостей і полягає в тому, щоб під час підго-
товки естрадного шоу враховувались сучасні традиції, які, зберігаючи передачу накопиченого досвіду, 
розвивались і взаємоперекликались би з історичними формами народної творчості. В результаті такий 
"творчий продукт" буде цікавим і самим творцям, і виконавцям, і глядачам. 

За розвитком масових видовищ, в тому числі естрадних, – майбутнє, адже сучасна людина 
втомилася бути одинокою і нікому не потрібною в соціумі. Саме через участь в масовому творчому 
дійстві або через процес глядацького сприйняття простежується зв’язок культу і гри, як компонентів 
духовності, відбувається осмислення і переживання цінностей добра, істини і краси. Естрадне видо-
вище, яке має культурно-історичний характер, як особлива форма спілкування, спрямовує людину і її 
цінності в контекст життєвої перспективи "минуле-теперішнє-майбутнє". 

Ще одним шляхом, щоб естрадне видовище стало способом збереження і популяризації куль-
турної спадщини, є підтримка на державному рівні естрадного діяча в тому чи іншому жанрі, як вітчиз-
няного "виробника". Це і введення різних пільг і преференцій на радіо, телебаченні та в інших ЗМІ, 
підтримка різних фестивалів, конкурсів, творчих вечорів, шоу та інших масових видовищ, які мають 
культурно-національний характер, на локальному рівні через залучення меценатів та спонсорів, які 
були би зацікавлені державою через пільгові преференції вкладати свої спонсорські кошти в прове-
дення вищезгаданих масових творчих заходів. 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що успіх і результат такої значної справи, як 
збереження культурної спадщини, а отже, особистості людини як індивідуума і представника своєї на-
ції залежить як від кожного з нас, так і від державної політики в сфері розвитку національної культури. 
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Як вважає відомий український письменник, громадський та культурний діяч Іван Дзюба, у 
сфері культури сьогодні відбувається "найінтимніший" етап самореалізації нації. "В образах своєї 
культури нація "освоює та привласнює світ", а водночас здійснює самопізнання – тому заміщення на-
ціональної культури іншою, хоч і стократ "вищою" (хоч будь-які метричні виміри культури безглузді), є 
заперечення самого існування нації. Культури мають бути поряд одна з одною, а не замість одна од-
ної" [3, 20]. 

В Україні є великі перспективи розвитку національної культури. По-перше, як мало де в Європі, 
у нас збереглися глибокі джерела аутентичної народної творчості (у пісні, слові, ремеслах, малярстві 
тощо), які завжди були рятівним резервом для профілактики культури і надійним джерелом мистець-
кого таланту нації. Невипадковим був успіх Руслани Лижичко на "Євробаченні", та й на багатьох інших 
українських виконавців існував та існує попит у багатьох зарубіжних країнах. Життя доводить, що на-
роди, які не занехаяли свій історичний досвід і не позбулися своєї традиційної культури, більше здатні 
зберегти своє духовне здоров’я та відповісти на виклики майбутнього. 
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Karavatskaya Ludmila, PhD-student, The Kyiv national university of culture and arts 
Opera Chorus in the historical reality of the establishment and development of the Kiev Opera House 

(XVIII – beginning of XX century) 
The article deals with the problem of the operatic genre that represents a unique synthesis of arts, and subordi-

nate to the dramaturgy of any opera performance Opera Chorus that can be defined as an essential component of this 
synthesis. 

The attempt to determine the genesis of professional fundamentals of the opera choir and analyse the evolution 
of chorus function in the dramatic structure of any opera performance is made on the basis of different historical records, 
notices and critical reviews found in the numerous papers of corresponding historical periods. The data obtained through 
the thorough study of all above-mentioned sources stipulates to the choice of retrospective fact analysis used to form the 
structure of our scientific work. 

This paper includes an overview of the main stages of the formation of theatre arts and casts light on the origins 
of histrionics, rooted in ancient times, namely in the unity of different folklore genres. Moreover, it gives a valuable infor-
mation on a functioning of folk theatre (verteps) and school drama in the XVIII century. 

In the course of the study, we also have defined the role of serfs troupes belonged to the social elite of the XVIII-XIX 
centuries, creative work of which has formed the basis for the further development of professional musical theatre. 

Then, much attention in the scientific work is drawn to the characteristic of entrepreneurs’ repertoire policy, its 
quality, coming in line with the preferences of the audience at the beginning of the XIX century: dramas, vaudevilles and 
comedies, operas and ballets. Relying on the facts provided in the historical and cultural context, in our article we also 
highlight musical life of Kiev relevant for the 2nd half of the XIX century. 

Our work shows the prominent role of amateur musical movement that made a huge contribution to the city's 
musical culture. Besides the fact that during above-mentioned time was created "Symphonic Society of music and sing-
ing lovers", serf theatres continued putting on their performances as well. 

The article also considers the reformist projects of the Imperial Russian Musical Society (IRMS), which deter-
mined the development strategy of professional music education in course of the development of Kiev musical-cultural 
environment. The last in its turn contributed to the broadening of local public artistic horizons. 

Due to this fact, we reveal a positive role of the first permanent theatrical enterprise at the Kiev Opera House that 
gave rise to further development of opera and theatre culture in Kiev. The chorus and orchestra formed then, 2 years later 
became a part of Russian opera. Thus, the city’s public had acquainted with the best examples of Italian operatic repertoire. 

It follows from what has been said above that the analysis of the formation and organization of the Opera House 
in Kiev notes the incontestable role of the Kiev branch of IRMS that facilitated the opening of the Kiev Russian opera. 

Another point to be made is the role of the first choirmaster of the Kiev Opera House – I. Altani – in the forma-
tion of the foundations of professional choir of the Kiev Opera. 

According to the results of our research, functioning of "Free basic classes of choral singing" under the direction 
of N. Gubert and "Public's Sunday classes of choral singing" (1869 and 1874 resp.) set the stage for the professionaliza-
tion of choruses. 

It should be mentioned that on basis of the archival sources, notices and critical reviews analysed, both the 
work of entrepreneurs working in Kiev Russian opera and the evolution of the function of chorus in a complex structure of 
opera production are studied. 

The author of the article focuses on the role of entrepreneur I. Setov, who was the first to include crowd scenes 
into opera dramaturgy and in such a way made choir artists put their acting talent into practice. The continuity of his crea-
tive principles finds reflection in the work of another gifted entrepreneur – H. Pryanishnikov, whose contribution in further 
development of the role function of the opera choir is especially seen in the historical context. In the 90s of the XIX cen-
tury, the value of the last was finally approved to be substantial and indispensable part of the opera performance. The 
one that ensures integrity of all its components. 

The study describes the work of the Opera Chorus during 1897-1901, when it was invited to take part in shows 
produced by touring opera tropes. The absence of competent governance and opportunity to give performances regularly 
(the building of stationary theatre was damaged in the fire), affected choir’s proficiency greatly, but this fact had not re-
flected on the innovative function of the Kiev Opera Chorus. During the discussed time period were performed not only 
"Requiem" written by G. Verdi, a cantata for choir and orchestra, timed to the 100th anniversary of professional theatre in 
Kiev, another one, timed to M. Lysenko’s 35th anniversary, written by A. Gorelov, but also G.Verdi’s "Stabat Mater".  

It should be pointed out that if during the pre-revolutionary years (1912-1915), the work of the Chorus was 
marked by high professional level, the season of the next two years can be distinguished mainly by the atmosphere of 
poor spiritual values, destroying the established artistic and cultural criteria. Mobilization of the chorus members started 
then, of course, did not improve the situation. The sound of unevenly staffed band was constantly deteriorating.  

In the process of our study, conducted in a broad historical and cultural context, have been recreated the proc-
esses of origin, formation and development of the Kiev Opera House and analysed the work of the Opera Chorus as an 
important, meaningful, artistic and expressive part of a complex hierarchical structure of the theatre. 

Key words: choir, opera, dramaturgy, entrepreneur.  
 
Опера является наиболее характерным и совершенным выражением синтеза искусств. Хор – 

один из главных компонентов этого синтеза, полностью подчинённый драматургии оперного спектак-
ля, несущий значительную смысловую нагрузку, цементирующий логику образно-сюжетной сферы 
оперного постановочного действия.  

Изучая проблемы становления и развития киевского оперного театра, мы обратились к архив-
ным материалам, а также ряду публикаций современных музыковедов. Так, в контексте работы 
М.Кузьмина "Забутi сторiнки музичного життя Києва" [2] воссоздана художественно-культурная жизнь 
Киева середины ХVIII – конца ХIХ ст. Отражён процесс становления профессионального музыкально-
го образования. 
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Источником информации, в котором сконцентрирована фактология социально-культурного ра-
звития Киева середины XIX – начала XXст., является работа Е.Зинькевич "Концерт и парк на круто-
яре… Киев музыкальный XIX – начала XX ст." [4]. 

В публикации Е. Майбуровой "Киевские премьеры опер Н.А. Рымского-Корсакова XIX – начала 
XX ст." [3] привлечён исторический материал, дающий информацию о премьерах его опер в киевском 
оперном театре. Выявлены новаторские тенденции, способствующие формированию художественно-
го кругозора киевской публики. 

Исторический очерк М.Стефановича "Київський державний ордена Ленiна академiчний театр 
опери та балету УРСР iм. Т. Г. Шевченка [5] содержит материал общего информационного характера 
о музыкальной жизни Киева I половины XIXст., а также о функционировании киевской оперы дорево-
люционного периода. Основной и объёмной частью данной работы является освещение деятельнос-
ти киевского оперного театра советского периода. 

Творческий путь Национальной оперы Украины начала XIX начала XXст. отражён в работе 
Ю.Станишевского "Нацiональний академiчний театр опери та балету України iм.Т.Г.Шевченка" [6]. В 
центре авторского внимания – лучшие спектакли, творческие достижения солистов, режиссёров, хор-
мейстеров, балетмейстеров, сценографов. 

Сборник статей "Київ музичний" в разделе "Музичне життя Києва XIX – початку XXст." [8] со-
держит информацию о концертно-театральной жизни Киева означенного периода, предоставляет би-
ографические данные творческих деятелей – дирижёров, солистов.  

Данные исследования являются источником информации, в которых сосредоточен материал, 
воссоздающий общий культурно-исторический фон. Хоровая проблематика остается вне зоны иссле-
дования. Поэтому цель статьи – определить генезис профессиональных основ оперного хора, про-
анализировать процесс эволюции хоровой функции в драматургической структуре оперного спектакля 
(от водевиля – до большого оперного хора).  

Становление театрального искусства в Украине берёт своё начало в глубокой древности. Исто-
ки театра уходят во времена единства фольклорных жанров: обрядовых песен, хороводов, театрализо-
ванных действ, которые синтезировали слово, музыку, танец, актёрскую игру. Используя практику виза-
нтийских императоров, киевские князья устраивали представления силами артистов – скоморохов, 
выступавших в княжеских дворцах. Одно из них изображено на фреске Софийского собора в Киеве (ХI 
ст.) Традиция таких домашних представлений сохранялась до 1648г. при дворах русских царей. 

В ХVIII ст. известность получил народный кукольный театр – вертеп (древнеславянский – пе-
щера). Вертепное представление состояло из двух частей: I часть – рождественская легенда о жизни 
Христа; II часть – имела светский характер и состояла из отдельных бытовых сцен. Наряду с верте-
пом возникает школьная драма. В ХVII–ХVIII ст. важным центром развития школьной драмы (студен-
ческий театр) были Братская и Лаврская школы, а после объединения – Киево-Могилянская акаде-
мия. Значительную популярность получили интермедии – короткие одноактные представления, 
которые исполнялись между частями школьной драмы. Это были сатирические сцены из жизни крес-
тьян, казаков, мещан. Вертепные представления обычно сопровождали торги, ярмарки, праздники. 

В ХVIII ст. украинскими магнатами был создан крепостной театр. В театральных зрелищах, ко-
торые устраивались в имениях, в качестве актёров выступали крепостные. Безусловно, их исполни-
тельское мастерство не всегда было высоким, но их деятельность создавала соответствующую по-
чву, на которой развивался профессиональный театр. Крепостные труппы ставили пьесы на 
украинском и русском языках. В их репертуаре были оперные и балетные представления. Хоры, орке-
стры и театры при помещичьих усадьбах сыграли значительную роль в становлении музыкально-
театральной жизни Украины. Их практическая деятельность явилась тем фундаментом, на котором 
закладывались основы и творческие принципы профессионального оперного театра.  

Музыкальные коллективы имели гетьманы И.М.Брюховецкий, И.С.Мазепа, И.И.Скоропадский, 
Ф.П.Апостол, К.Г.Разумовский. Придворные театры существовали в имениях генерал-губернатора 
П.А.Румянцева-Задунайского на Черниговщине, у графа С.Потоцкого в Тульчине, коронного гетьмана 
К.П.Браницкого в Белой Церкви, банкира и фабриканта П.Потоцкого в Махновцах и Ямполе. 

Наиболее известным и масштабным в своей творческой деятельности был театр сенатора 
А.М.Ильинского. В своём имении в Бердичеве он построил дворец "Новый Рим", где были сформированы 
хор в составе 30 чел. и оркестр в составе 100 чел. [2, 13]. С этим коллективом выступали приглашённые 
оперные певцы из Петербурга и Италии, балетная труппа из Германии. В "Новом Риме" были созданы 
оперная труппа и симфонический оркестр. Сенатор отправлял на гастроли своих солистов в Житомир, 
Бердичев. Крепостные музыканты выступали также в Киеве, в период проведения Контрактовых ярмарок. 

Ежегодные контрактовые ярмарки на Подоле, т.н. "контракты", проводимые с 15 января по 
1 февраля 1797 по 1863 гг. [4, 58] городскими властями, обогащали музыкально-театральную жизнь 
Киева, предоставляя сценические площадки для выступления многочисленным гастролёрам и музы-
кально-театральным коллективам. Постоянными и известными в городе участниками "контрактов" 
были оркестры и хоры крепостных ("полтавского помещика П. Галагана, оркестр г-жи Красовской, ор-
кестр и хор кн. П.Лопухина" [4,63], "оркестры Будлянского и Ганского" [8, 17], осуществляюших поста-
новки опер, водевилей, комедий со вставными концертными номерами. 
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Посещение театральных представлений становится насущной духовной потребностью киев-
лян, т.к. театр оказывал большое влияние на культурную жизнь Киева. Истоком музыкально-
театральной практики в Киеве послужила деятельность крепостной оперной труппы украинского по-
мещика Д. Ширая. Основой репертуара коллектива были популярные оперы итальянских композито-
ров. Труппа была профессионально подготовленной. В её составе были репетиторы, декораторы, 
имеющие европейскую практику. Отличительная особенность этой труппы – наличие большого в ко-
личественном отношении хора. Выступления этого коллектива имели большой успех и побудили го-
родские власти к строительству специального здания под руководством известного архитектора, соз-
дателя генерального плана Киева А. И. Меленского. Театр построили в стиле классицизма. Он был 
рассчитан на 470 мест и начал свою деятельность в 1806 году. Постоянной труппы в театре не суще-
ствовало и помещение предоставлялось различным антрепренёрам. 

Ранний период деятельности городского театра характеризуется постановками драматических 
спектаклей Только. со временем появляются труппы, в репертуаре которых значительную часть за-
нимают спектакли в жанре комической оперы. Это оперы И. Гайдна "Аптекарь", В. Моцарта "Бастьен и 
Бастьена". Популярностью у публики пользовались комические оперы русских композиторов А.Титова 
"Ям или Филатчина свадьба", "Вот какие русские или Мужество Ленина", М. Соколовского "Мельник – 
колдун, обманщик и сват" [12]. Большой успех имела так называемая "народная опера". Так, в 20-е 
годы осуществлена постановка оперы И. Котляревского "Н. Полтавка", поставленная труппой, во гла-
ве с М. Щепкиным.  

Предпочтения публики были основой репертуарной политики антрепренёров, поэтому в I по-
ловине ХIХ ст. музыкально – драматические коллективы состояли из актёров универсального типа, т. 
к. исполнялись произведения стилистически разноплановые – водевили, драмы, комедии, оперы и 
балеты. До 1863г. оперная труппа была объединена с драматической. 

Спектакли ставились на трёх языках – русском, украинском, польском. Такая практика отра-
жала этнический состав населения Киева. 

Театральные труппы часто менялись. В этот период в Киеве выступали артистические объе-
динения, возглавляемые антрепренёрами Лотоцким (1803-1805), Жолковским (1805), Ленкавским 
(1811-1816, 1823-1829), Змиевским (1816-1819), И.Штейном (1830-1834), П. Рикановским (1835, 1837, 
1843-1845), Л.Млотковским (1837-1838), Шмитгофом (1846), К. Федецким (1852), А.Морис-Пионом 
(1852-1855) [8, 18]. 

Следует отметить польскую оперную труппу Шмитгофа, познакомившую киевского зрителя с 
итальянской оперой. Это "Норма" Беллини, "Фенелла" Ф. Обера и др. Отныне, итальянская опера 
становится любимой киевской публикой, занимая главные позиции в репертуарной афише театра. 
Отличие труппы Л. Млотковского от других театральных трупп состоит в том, что она обладала своим 
хором – явление нетипичное для данного периода времени.  

Предлагаемые зрителю спектакли не отличались глубокой содержательностью, психологически 
точной интерпретацией музыкально-драматического действия. Соответственно, роль хора была деко-
ративно-иллюстративной, не несла своей индивидуальной смысловой нагрузки. Городские власти со-
действовали развитию театра в Киеве. Так, в 1834г., под председательством киевского генерал-
губернатора была создана дирекция, состоящая из трех лиц [6, 43]. Отныне, киевский городской театр 
становится художественной организацией на постоянной основе, обладающей городским оркестром из 
19 человек, библиотекой, в фонде которой насчитывалось 48 названий оперных спектаклей. В обязан-
ности дирекции входило формирование репертуара театра, профессиональное воспитание труппы, ра-
спределение ролей. Таким образом, в исследуемый период были: – заложены основы музыкально-
театрального движения, положившие начало дальнейшему развитию оперно-театральной культуры Ки-
ева; – городской театр становится центром формирования музыкально-драматического искусства.  

К середине ХIХ в. оживляется и становится разнообразной музыкальная жизнь Киева. В 40-е гг. 
возрастает роль музыки и любительского музыкального движения. В среде интеллигенции возникают 
музыкальные кружки. Так, в 1848г. Создаётся "Симфоническое общество любителей музыки и пения" 
[2, 35], внесшее огромный вклад в городскую музыкальную культуру. Актовый зал киевского университета 
был сценической площадкой, на которой осуществлялись концерты этого музыкального объединения. 

Продолжались знаменитые контрактовые ярмарки, обогащающие городскую культурную сре-
ду. Помещики представляли свои капеллы, гастролировали драматические и оперные труппы. Наря-
ду с любителями на "контрактах" выступали известные виртуозы, демонстрирующие высокий про-
фессионализм исполнения. 

В среде киевской общественности неуклонно возрастает потребность более широкого развития 
музыкальной культуры, качества её содержания. Главным препятствием для достижения этой цели яви-
лось отсутствие специальных музыкальных заведений, готовящих музыкантов-профессионалов. Единст-
венным профессиональным музыкальным учебным заведением в Киеве была Музыкальная школа при 
Магистратском оркестре (1763-1852). Полноправным образовательным центром это учреждение быть не 
могло, т. к. задачи ставило узкопрактические. Однако деятельность школы была без сомнения полезной. 
Некоторые её выпускники пополняли оркестр городского театра. Обучение музыке осуществлялось также 
частным порядком, в основном педагогами-иностранцами, а также в общеобразовательных учебных за-
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ведениях – гимназиях, пансионах. Пришло время по-новому организовывать и создавать музыкальные 
учебные заведения для подготовки профессиональных музыкальных сил Киева. В 1851г. решением влас-
тей работа городского театра прекращается. Здание обветшало и было снесено.  

2 октября 1856г. по проекту архитектора И.В.Штрома, открывается новое здание театра, об-
ладающее более совершенным техническим оснащением, большим количеством кресел (819 мест). 
После частного владения новый театр перешёл в ведение комитета, возглавляемого губернатором. 
Репертуар первых постановок был похож на сборные концерты и состоял из увертюр, антрактов, 
вставных балетных номеров, отрывков из симфоний и оперных произведений известных композито-
ров. Такой постановочный формат, существующий со времен "контрактовых" представлений, был ес-
тественным и привычным для киевской публики, удовлетворял её эстетические запросы. Для работы 
в театре привлекаются хоры и оркестры крепостных коллективов. 

В начале 60-х гг. важным событием, создающим благоприятные условия для дальнейшего разви-
тия оперного театра, явилось обращение к властям учителя пения из Института благородных девиц 
Р.А.Пфеннига о создании в Киеве постоянной итальянской оперы. Пфенниг также явился главным иници-
атором проекта создания киевского отделения Императорского Российского Музыкального Общества 
(ИРМО), положившего начало профессиональному музыкальному обучению. Отделение открылось в 
1863г. Прошение Пфеннига о формировании постоянной итальянской оперы было поддержано властями.  

Городское любительское музыкальное движение, концертно-театральная деятельность киевс-
ких "контрактов" формировали качество восприятия музыкально-театрального искусства киевской пуб-
ликой. Такие позитивные тенденции естественным образом вызвали потребность в профессиональном 
музыкальном образовании. 60-е гг. явились периодом, заложившим базовые основы профессионально-
го музыкального обучения, а также временем создания постоянной итальянской оперы. 

Антеприза Ф. Бергера1 (1863 – 1874гг.). Труппа Ф. Бергера стала главным проводником ита-
льянского оперного искусства в Киеве и была сформирована из профессиональных оперных певцов. 
На должность капельмейстера был приглашён В.М.Велинский (1842-1874), проживший короткую 
жизнь, однако успевший ярко проявить своё музыкальное дарование.2 Со временем творческие от-
ношения Велинского с Бергером были разорваны из-за однообразной репертуарной политики антре-
пренёра, отдававшего предпочтение итальянской музыке. В 1874г. Велинский уезжает в Харьков. В 
состав труппы вошли крепостные музыканты оркестра кн. П.Лопухина. Хор под руководством 
С.Сабателли и Л.Паоло, в количестве 28 человек [2, 32] состоял из певцов-любителей и отличался 
хорошим качеством исполнения. Критика отмечала слаженность хора и оркестра. 

Основное внимание Бергер уделял вокалистам, поэтому постановочные режиссёрские реше-
ния спектаклей концептуально опирались на функцию певца-солиста, что было проявлением италья-
нской оперной традиции. Таким образом, в драматургии спектакля функция хора была второстепен-
ной. Спектакли итальянской труппы ограничились тремя сезонами. В историческом контексте 
развития киевского оперного театра, следует отметить позитивный вклад итальянской труппы Берге-
ра: – сформирован хор и оркестр, через два года вошедший в состав русской оперы; – в труппе Бер-
гера приобрели опыт дирижёры и хормейстеры русской оперы В.М.Велинский и С.Сабателли; – киев-
ская публика ознакомлена с лучшими образцами итальянского оперного искусства. 

Постоянная русская опера (II половина ХIХ в.). В русле анализа процесса становления и органи-
зации оперного театра в Киеве, актуальным является освещение функционирования Киевского отделения 
ИРМО, открывшегося в Киеве 27 октября 1863г. [1, 14]. Деятельность его способствует профессиональной 
организации музыкально-творческой жизни Киева. В городе давалось 10 симфонических концертов в год, 
репертуар которых формировался, в основном, из лучших произведений западноевропейской и русской му-
зыки, что, несомненно, оказывало влияние на формирование музыкальных предпочтений публики. Целью 
ИРМО было распространение музыкального образования, развитие всех отраслей музыкального искусства, 
поощрение русских сочинителей. Благодаря организаторской, просветительской деятельности ИРМО, во II 
половине ХIХ в. у киевской публики пробуждается интерес к более содержательной музыке. 

В городе появляются два лагеря – любителей итальянской и русской музыки. Итальянская 
оперная труппа в Киеве уже функционировала. Актуальной становилась проблема создания русской 
оперы с труппой, действующей на постоянной штатной основе. Уходила в прошлое практика, при ко-
торой по окончании оперного сезона труппа распускалась, а в новом сезоне набиралась вновь. Пре-
сса отмечала: "При существовании постоянной труппы, вопрос о пользе театра разрешился бы гораз-
до проще. Киев положительно нуждается в драматических представлениях и постоянной труппе, а не 
той налётной, за лето появлявшейся" [7,11]. Своего разрешения по-прежнему ожидала проблема фо-
рмирования профессиональных кадров. Период любительского, дилетантского подхода к оперно-
театральному делу заканчивался. В 1868г. при Киевском отделении ИРМО создана музыкальная 
школа. Помимо классов фортепиано, струнных, теории музыки, открылся класс хорового пения. Дире-
ктором школы становится Р.А.Пфенниг.3 

С 1869г. в Киеве работают "Бесплатные элементарные классы хорового пения" под руководс-
твом Н.А.Губерта, а в 1874г. созданы "Народные воскресные классы хорового пения" [17], деятель-
ность которых также служила делу профессионализации хорового дела. Так положено начало про-
цессу профессионального обучения певцов-хористов. От городских властей получено разрешение на 
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создание в Киеве постоянной русской оперы, открытие которой состоялось в 1867г. Права на антре-
призу по-прежнему оставались у Ф.Бергера. 

Первым хормейстером киевской оперы становится И.К.Альтани.4 Хоровой коллектив труппы 
нового театра был малочисленным, состоял из 24 человек (12 мужчин и 12 женщин), в своих профес-
сиональных возможностях был ограничен. Работая с хором, Альтани показал превосходный резуль-
тат. Газета "Киевлянин" писала: "Хоры наши исполняют своё дело во всех операх одинаково старате-
льно – таким образом, лучше и требовать трудно. Это совершенство наших хоров мы по всей 
справедливости, должны поставить в заслугу их дирижёру" [5, 44].  

Другой источник отмечал: "Немало благодарности достоин учитель хоров, г-н Альтани, по ми-
лости которого в хоровом пении являются такие оттенки, которые должны бы постараться выработать 
в себе и некоторые солисты. При этом нельзя не удивляться, особенно при такой громадной работе, 
которая выпадает на долю хоров свежести и чистоте киевских хоров" [7, 18]. 

Открытие киевской русской оперы ознаменовалось премьерой оперы А.Верстовского "Асколь-
дова могила", имевшая грандиозный успех у публики. Газета "Киевлянин" писала: "Редко случалось 
нам браться за перо с таким искренним, глубоким удовольствием, как в данном случае: мы можем 
поздравить себя и всю публику с явлением до сих пор небывалым в Киеве, небывалым вообще в 
провинции" [5,18]. Автор статьи акцентирует внимание на работе хора, " который далеко оставил за 
собой всё, что мы слышали в этом плане в бывшей итальянской опере" [5]. 

18 декабря 1867г. состоялась вторая премьера постановкой оперы М.Глинки "Жизнь за царя", 
а ровно через год – оперой А.Даргомыжского "Русалка" и М.Глинки "Руслан и Людмила". Пресса пи-
сала: "Опера киевская была действительно из рук вон плоха до той эпохи, когда дирекция поставила 
такую капитальную вещь, как "Руслан и Людмила". Это действительно подвиг для провинциальной 
оперной дирекции не малый, который театральная киевская летопись имеет право с некоторым тор-
жеством занести на страницы свои" [7, 11]. 

Отдельной строкой был отмечен хор: "… исполнение "Руслана" хорами и оркестром превыси-
ло все ожидания, видно было, что опера тщательно отрепетирована и причем с большим знанием 
дела со стороны обоих капельмейстеров (Велинского и Альтани)" [15, 19]. 

Событием для Киева явилась постановка оперы Н.Лысенко "Рiздвяна нiч" (реж.М.Старицкий), 
состоявшаяся в январе 1874г. Хор, принимавший участие в спектакле, насчитывал более 50 человек 
и состоял из любителей. 

В качестве режиссёра 1-го сезона киевской оперы выступил Ф.Бергер. Главным подходом к 
решению спектакля являлась практика демонстрации вокальных возможностей певцов-солистов. Фу-
нкция хора не входила в сферу режиссёрского внимания. Подводя итоги исследуемого периода, сле-
дует отметить: – положено начало процессу профессионального обучения певцов-хористов; – начи-
нает свою творческую деятельность русский оперный театр на постоянной основе. 

Антреприза И.Я. Сетова5 (1874–1883 гг., 1892–1893 гг.). К периоду 70-х гг. ХIХ в. оперный те-
атр посещает не только элитная часть киевского общества. Оперное искусство привлекает различные 
слои городского населения. В стенах театра, на галёрке можно увидеть учащуюся молодёжь, лакеев, 
горничных. В партере – городскую интеллигенцию, госслужащих, военных. 

Киев бурно развивается. Теперь это не только крупный очаг культуры, но и регион с хорошо ра-
звитой городской инфраструктурой (водопровод, газ, электричество). Расширение сети железных дорог 
способствует притоку людей, посещающих городской оперный театр, т. к. афиши вывешивались на же-
лезнодорожных станциях. Выходят печатные издания, открываются книжные и нотные магазины 
Ю.Клейнбеля, Б.Корейво, И.Горовица, где продаются оперные клавиры и оперные либретто [4, 150]. 
Театральная жизнь Киева обогащается открытием в 1877г. первого драматического театра О.Бергонье. 

В 1874г. антрепренёром киевского оперного театра становится Иосиф Яковлевич Сетов. Тру-
ппу киевского оперного театра возглавил опытный певец и режиссёр. Начинаются реформы в хоре и 
оркестре. В связи с отъездом В.М.Велинского в Харьков, во главе оркестра становится И.К.Альтани, 
его помощники Геккель, затем Паули [4,137]. Сетов приглашает музыкантов из С.-Петербурга. Хор 
усилен голосами вновь приглашённых молодых певцов. 

Сезон 1874/75 открылся оперой М.Глинки "Иван Сусанин". Открытие сезона поразило киевлян 
не только качеством исполнения, но и роскошью постановки. На постановочную часть И.Сетов обра-
щал внимание и не жалел для этого средств. 

Высокопрофессиональная деятельность нового антрепренёра отмечена в положительном от-
зыве П.И.Чайковского на постановку своей оперы "Опричник", состоявшейся 9 декабря 1874г. Он пи-
сал, что Сетов " поставил своё предприятие в наикратчайшее время на ту высоту, что разве петер-
буржская сцена может выдержать победное сравнение с киевской?" И далее: "…оперный состав 
имеет в своем распоряжении прекрасно организованный хор" [5, 22]. Оценивая постановку "Гальки" 
С.Монюшко на киевской сцене, Чайковский писал: "В этой милой опере я особенно оценил хор, кото-
рый стараниями капельмейстера Альтани и его помощника Геккеля доведён до высшей степени со-
вершенства. В Москве такого хора никогда не слышали" [5]. 

В 1874г. Сетовым была предоставлена сцена для постановки оперы Н.Лысенко "Рождественс-
кая ночь" (реж. М. Старицкий). Художественно-выразительной частью спектакля явился хор, увели-
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ченный до 50 человек, для которого режиссёр нашел пластические композиции, которые органично 
вписались в этнографически достоверные декорации.  

И. Сетов уделял внимание не только вокальной стороне дела. Для достижения сценической 
правды, ставились задачи актёрские. Обладая профессиональными актёрскими возможностями, ан-
трепренёр гармонично сочетал хоровые массовые сцены с мизансценами солистов, вплетая хоровую 
линию в драматургическую ткань спектакля. Такой подход к сценическому решению оперного дейст-
вия был новаторским.  

В 80-е гг. появляются профессиональные проблемы, связанные с отъездом музыкантов в Ха-
рьков и Одессу, где жалованье было более высоким, что, несомненно, снизило качество звучания хо-
ра, в связи с его недоукомплектованностью.  

27 октября 1881 г. состоялась постановка оперы М.Глинки "Руслан и Людмила". Пресса отме-
чала: "не многие музыкальные деятели в Киеве имеют право на такое уважение и симпатии публики 
как Альтани. Деятельность его в Киеве ознаменовалась улучшением качества оперного хора и поста-
новкой целого ряда серьёзных опер, нередко с самыми скромными силами, требовавшими огромной 
личной энергии и труда. Представление "Руслана" прошло с редкой стройностью и этому способство-
вали не только артисты, но и прекрасное исполнение хора и оркестра. Первый шёл звучно и стройно, 
второй играл с огнём и нюансировкой, доведённой до возможного совершенства" [16]. Таким образом, 
положительные отзывы критики являются свидетельством развития и укрепления профессиональных 
качеств оперного хора. 

Негативное влияние на хор оказала деятельность помощника Альтани А.И.Клефеля в сезон 
1882/83. Отсутствие энергии и эмоционального накала у музыканта почтенного возраста сказывалось 
на творческом самочувствии музыкантов. Об этом свидетельствовал отзыв прессы: "… наши хоры 
поют такими утомлёнными голосами, что просто больно слушать, да оно и не удивительно, хору при-
ходится петь каждый вечер" [18]. Качество хорового звучания было нестабильным из-за его неравно-
мерной укомплектованности и большой перегруженности работой. 

Резонансным событием в концертной жизни Киева явилось выступление хора киевской оперы. 
Был исполнен "Реквием" Д.Верди с оркестром. Профессиональные возможности хорового коллектива 
позволили справиться со столь сложным и масштабным произведением. Такая форма концертного 
выступления, когда оперный хор демонстрирует свою индивидуальную программу, будет через сто-
летие осуществлена талантливыми потомками, продолжающими традиции киевского оперного театра. 

Резюмируя итоги данного периода отмечаем: – впервые хоровые массовые сцены включены в 
драматургию спектакля; – оперный хор увеличен до 50 человек; – киевский оперный театр занимает 
рейтинговые позиции, равные столичным театрам С.-Петербурга и Москвы. 

Антреприза Н.Н. Савина6 (1883-1889 гг.). Масштаб профессиональных возможностей Нико-
лая Николаевича Савина был несопоставим с компетенцией прежнего антрепренёра. Начало деяте-
льности новой антрепризы осложнено непростой финансовой ситуацией. С 1883г. власть отменила 
субсидию на городской театр. В киевском обществе уже существовали критерии восприятия оперного 
искусства весьма высокого уровня – это качественные музыкальный материал, исполнительство, 
сценография, режиссура. Поэтому в контексте экономических реалий, приобретает актуальность про-
блема сохранения профессионального исполнительского уровня. 

В сезонах антрепренёра Н.Савина в труппе работали капельмейстеры Й.В.Прибик (1884-
1887), С.Барбини и Г.К.Ходоровский (1887–1889) – музыканты разного уровня профессиональной 
компетенции. Так, негативной для хора была деятельность капельмейстера С. Барбини, итальянца по 
происхождению, очень своеобразно трактовавшего русскую музыку, вольно обращавшегося с текс-
том. Его стилистическая безграмотность отражалась на исполнительском качестве хора. 

Позитивной для развития городской оперы была деятельность Киевского отделения ИРМО. В 
1883г. было издано постановление: "…на основании 39ст. Устава ИРМО считать существующую му-
зыкальную школу, открытую в 1868 году, музыкальным училищем" [1, 58]. Продолжался и совершенс-
твовался процесс подготовки профессиональных кадров для работы в оперном театре. 

Таким образом, хор в труппе Н.Савина был увеличен голосами студентов музыкального учи-
лища до 54 человек. Однако, экономические трудности, нашедшие своё выражение в низкой оплате 
труда артистов хора, привели к его непропорциональной укомплектованности, что отражалось на ка-
честве звучания и не способствовало стабильной работе хорового коллектива. 

Антреприза И.П. Прянишникова7 (1889-1892 гг.). С 1889 г. сцена киевского оперного театра 
на три года сдана Товариществу оперных артистов, которое возглавил Ипполит Петрович Прянишников 
– высокопрофессиональный организатор, блестящих музыкально-драматических и художественно 
совершенных спектаклей. Главные направления деятельности антрепренёра Прянишникова опреде-
ляются такими принципиальными положениями: внимание к актёру, качество музыкального и сцени-
ческого ансамбля, целостность всех компонентов спектакля. Следовательно, новаторский подход к 
постановочному процессу, осуществленный И.Я.Сетовым, имел продолжение в деятельности Пря-
нишникова. Таким образом, получает дальнейшее развитие ролевая функция хора, являющаяся важ-
ной составляющей оперного действия, обеспечивающая целостность всех компонентов спектакля.  
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19 декабря 1890г. состоялась премьера оперы Чайковского "Пиковая дама", на которой при-
сутствовал автор. Отзыв композитора свидетельствует о высоком уровне всего исполнительского со-
става оперной труппы: "Постановкой, ансамблем, качеством исполнения Киев выше Москвы" [6,70]. 

В исследуемый временной период получает дальнейшее развитие роль хоровой партии в 
драматургической партитуре оперного спектакля. 

Антреприза И. Я. Сетова (1892 -1893 гг.). В 1892 г. на киевскую сцену вернулся Иосиф Яков-
левич Сетов с опытом работы в Мариинском театре. Четверть века прошло со дня основания в Киеве 
постоянной русской оперы. В течение этого небольшого временного периода, городской оперный те-
атр достиг высокого исполнительского уровня и приобрёл статус влиятельнейшего культурного учре-
ждения. Известный в Киеве, успешный антрепренёр начал свою деятельность с намерением продол-
жить развитие театра. Тщательно комплектуется труппа, которая усиливается зарубежными 
гастролёрами. Увеличен хор и оркестр. 

Дирижёрские функции в труппе исполняли Д.Пагани и Б.Плотников [5,28]. Продолжая свою 
новаторскую режиссёрскую практику в контексте развития функции хора в драматургии оперного спе-
ктакля, раскрывая горизонты его художественных возможностей, И.Я.Сетов ярко проявил своё твор-
ческое кредо в работе над оперой "Хованщина" М.Мусоргского, которая была впервые поставлена в 
Киеве 26октября 1892г. Хоровые сцены в драматургии спектакля заняли центральное место в режиссё-
рской интерпретации Сетова. Именно хор определяет глубинный характер произведения, становясь 
полноправным действующим лицом и основным стержнем повествования. Он принимает на себя и му-
зыкальную, и эмоциональную нагрузку. Ролевые функции хора точно соответствуют постановочному 
действию и являются важнейшим компонентом в сценической структуре оперного спектакля. Таким об-
разом, оперный хор утверждён в роли содержательной и незаменимой части оперного спектакля, 
становится полноправным участником оперного действия. 

Антреприза П.Ф.Сетовой (1894–1896 гг.). И.Сетов оставил профессиональную, сильную тру-
ппу. Формируя новый исполнительский состав, Пальмира Францевна Сетова отдавала предпочтение 
вокалистам, прошедшим школу итальянского пения. 

В сезонах 1894/95 – 95/96 гг. была предпринята попытка познакомить киевскую публику с тво-
рчеством Р.Вагнера. Однако для воплощения сложных партий в операх "Тангейзер" и "Летучий гол-
ландец" ни в хоре, ни в оркестре, ни у солистов не хватило творческого потенциала. 

Значимым событием в театральной жизни Киева явилась премьера оперы Н.Р.-Корсакова 
"Снегурочка", которая состоялась 23 января 1895г. [9, 110]. Композитор лично руководил двумя по-
следними репетициями. 

Критик В.Чеччот писал: "Опера была принята с восторгом. Мелодии, щедро рассыпанные ав-
тором по многочисленным вокальным партиям, красота и сила роскошных хоров, тонкая и разнообра-
зная оркестровка – всё это произвело на слушателей самое эстетическое и освежающее впечатле-
ние" [3,149-150]. B рецензии отмечены хоры, которые: "не только пели, но и играли со значительным 
оживлением". 

Отзыв рецензента – свидетельство преемственности творческих принципов И.Я.Сетова – режи-
ссёра, который впервые ставил актёрские задачи перед артистами хора. Явлением чрезвычайным было 
требование публики повторить целую хоровую сцену "Проводы масленницы". Однако, Р-Корсаков, доб-
рожелательно отзываясь об энтузиазме исполнителей, отмечал недостатки киевской постановки: 
"…отсутствие такта в сценическом поведении артистов и хора следует отнести, конечно, за счёт не то-
лько "провинциальных вкусов", а и ослабления художественного руководства театром" [5, 31]. Итак, в 
труппе, возглавляемой П.Сетовой, отсутствует профессиональное и организаторское начало, равное 
прежнему руководству И.Я.Сетова. Это обстоятельство снижало культуру исполнения, ослабляло 
профессиональные критерии исполнительского процесса. 

Оперно-театральная жизнь Киева (1897–1901 гг.). Большой путь развития прошел киевский 
оперный театр. Благодаря его творческой деятельности, Киев становится крупным музыкальным цен-
тром. Во II половине 90-х гг. в оперном театре – вынужденный перерыв. Журнал "Театр и искусство" 
писал: "…почти год назад наш любимый городской театр сгорел, оставив по себе добрую память и 
жалкие обгорелые руины…без оперы нестерпимая тоска" [6, 79]. 

Труппа была распущена, антреприз не было. Оперные постановки в городе осуществлялись 
силами заезжих гастрольных трупп. Спектакли ставили в театре Соловцова, в зале Купеческого соб-
рания, в театре Шато-де Флёр. Хор и оркестр киевской оперы по-прежнему функционировали. Хоро-
вой и оркестровый коллективы были приглашаемы для участия в спектаклях гастролирующих опер-
ных трупп. Так, на весьма посредственном уровне труппой под руководством Г. Гордеева и М. 
Соловцова были представлены оперы итальянских композиторов. Пресса писала: "9 августа в театре 
сада Шато-де-Флёр открылась итальянская опера. Для открытия шёл "Риголетто". Состав труппы 
вполне удовлетворителен. Хор, состоящий из хористов бывшей русской оперы, пел согласно, оркестр 
жидок и плох" [10, 592].  

В 1897г. состоялись гастроли частной оперы Л.Я.Любина и М.Ф.Салтыкова. Газета " Киевское 
слово" отмечала: " Не мудрствуя лукаво, можно сказать с уверенностью, что "оперные индивидуумы" 
ничего выдающегося собой не представляют" [6,80].  
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Отсутствие стационарного помещения, стабильной работы, грамотного руководства – всё это ска-
зывалось на профессиональном уровне хора и оркестра. Киевская публика, обладавшая опытом качест-
венных оперных постановок, не могла быть удовлетворена профессионально несовершенными хором и 
оркестром, наспех укомплектованными, непрофессиональными режиссурой и сценографией. Таким обра-
зом, гастролирующие оперные труппы успеха не имели. Строительство нового здания театра было актуа-
льной задачей для городских властей, которое требовало скорейшего решения. В сентябре 1901 г. состо-
ялось открытие нового оперного театра. Театральное помещение отличалось современным техническим 
оборудованием, имело хорошую акустику, большую сцену. Права на антрепризу были переданы опытно-
му антрепренёру М.Бородаю. Его компаньоном на два года стал С.Брыкин. 

Антреприза М.М. Бородая8 (1901–1907 гг.). Антрепренёры-пайщики Михаил Матвеевич Бо-
родай и Степан Васильевич Брыкин укомплектовали большую профессиональную оперную труппу. 
Хор состоял из 60 человек (хормейстеры Е. А. Купер и Е. А. Красовская). Оркестр – 58 музыкантов 
(дирижёр И. И. Палицын) [6, 87]. 

Сезон 1901/1902 открылся постановкой оперы М. Глинки "Жизнь за царя" в оригинальной ав-
торской редакции. "Киевская газета" свидетельствует: "Такая постановка сама собой сделала бы 
честь какой-либо сцене. На том же уровне стояло и дело с музыкальным ансамблем. Оркестр безуп-
речно выполнил свою художественную задачу под управлением опытного, талантливого капельмейс-
тера И. И. Палицына. Хор поддержал общее дело" [5, 35]. Мощное исполнение хора "Славься!" соп-
ровождалось голосами присутствующей в зале публики. 

В сезон 1902/03 работа хора и остального состава была крайне насыщенной. Готовились сло-
жные премьерные спектакли, требующие полной самоотдачи. Несмотря на большую нагрузку, хор 
оперного театра продолжил практику концертных выступлений. Так, к 100-летию профессионального 
театра в Киеве была исполнена специально написанная к юбилею кантата для хора и оркестра. В 
этом же сезоне, к 35-летию творческой деятельности Н.Лысенко хором и оркестром были исполнены 
кантата А.Горелова, посвященная юбиляру. К этой знаменательной дате театром осуществлена пре-
мьера оперы Н.Лысенко "Рождественская ночь", состоявшаяся 21 января 1903г.[6, 97]. Режиссёром 
спектакля М.Старицким массовые сцены тщательно продуманы, пластично выразительны, наделены 
индивидуальными ролевыми функциями.  

К окончанию второго сезона Товарищество М.Бородая и С.Брыкина прекратило свою работу. 
Сезон 1905/06 открывается на фоне революционных событий в стране. Упали сборы и, как следствие, 
начались задержки выплаты жалованья хору и оркестру. Создалась конфликтная ситуация в отноше-
ниях антрепренёра и творческого коллектива. Художественный уровень репертуара снизился, артис-
ты хора покидали коллектив. Отсутствие жалованья привело к забастовке всей труппы, что вынудило 
М.Бородая передать свои антрепренёрские права "Товариществу оперных артистов". Ненадолго во-
зобновилась деятельность театра. Не имевшее в Городской Думе поддержки Товарищество передало 
полномочия М.Бородаю, однако коллектив вновь ответил забастовкой. Окончательный договор с То-
вариществом был заключён в январе 1906г. [5, 40]. Товарищество функционировало успешно, выпла-
тив долги труппе. "Дела киевского театра поправляются. Сборы опера делала в последнее время 
блестящие" [11,45]. 

Хор оперного театра работает интенсивно, участвует в концертных выступлениях, сохраняя 
высокий профессиональный уровень, несмотря на факторы, дестабилизирующие его работу. 

Антреприза С.В. Брыкина9 (1907–1912 гг.). В сезон 1907/08 гг. в оперную труппу приглашён 
высокопрофессиональный музыкант, хормейстер Ахиллий Людвигович Каваллини.10 Значительным 
событием в театрально-художественной жизни Киева явилась премьера оперы Н.Р.- Корсакова "Сказ-
ка о царе Салтане", состоявшаяся 31 января 1908г. Критика писала: "…в музыкальной жизни города 
это интересное и достойное внимания событие. …Однако антреприза киевского театра дала Киеву 
такую роскошную постановку "Царя Салтана", какой не стыдно было бы щеголять и казённым столич-
ным театрам" [3,158]. Оценивая музыкальную сторону спектакля, были отмечены оркестр и дирижер 
Э.Эспозито, а также хор под управлением А.Каваллини: "Премьера прошла очень удачно. Театр был 
полон, овации не смолкали как в адрес солистов, так и в адрес оркестра и хора…" [3, 159]. 

В сезон 1908/09 была осуществлена премьера оперы М. Мусоргского "Борис Годунов", состоя-
вшаяся 18 января 1908г. и получившая признание публики. Образ народа, воплощённый в хоровых 
массовых сценах, является главным в драматургии спектакля. В сцене под Кромами режиссёром Н. 
Боголюбовым была создана многоплановая, психологически достоверная, эмоционально насыщен-
ная, совершенная, с точки зрения актёрского мастерства, картина народного восстания. Многочис-
ленный хор выступал как полноценное действующие лицо, воплощая свою сюжетную линию, внося в 
драматургическую палитру спектакля свою выразительную краску, утверждая важную роль хора в 
сложной структуре оперного действия. 

Следует отметить участие хорового коллектива театра и оркестра в городских культурных мероп-
риятиях, о чём свидетельствует документ "Переписка с театральной комиссией об устройстве в городском 
театре симфонических концертов": "В случае, если городом по каким-либо причинам вечера, назначенные 
для симфонических собраний, не будут использованы, то город может использовать их для других целей, 
при содействии оперных сил, по соглашению с Театральной комиссией, хора и оркестра…" [13, 15]. 

Мистецтвознавство  Каравацька Л. І. 
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Так, в марте 1911г. хором и оркестром оперного театра впервые в Киеве исполнен "Stabat Ma-
ter" Д. Верди [12, 13]. В исследуемый период театр работает стабильно. Хор увеличен до 65 человек 
[6, 104]. Коллектив принимает участие в городских культурных мероприятиях, продолжает свою кон-
цертную деятельность, демонстрирует высокое исполнительское мастерство. 

Антреприза М. Ф.Топор-Багрова11 (1912-1917 гг.). В новом сезоне 1912/13гг. благодаря боль-
шому актёрскому опыту антрепренёра Михаила Фёдоровича Топор-Багрова сформирована оперная 
труппа высокого профессионального уровня. Музыкальную часть возглавил М.Штейнберг, дирижёры 
Д.Пагани и Ф.Оцеп, хормейстер – А.Каваллини [5, 49].  

Работу театра курировала Театральная комиссия, созданная Городской Думой. Позитивом в 
работе этого учреждении было утверждение следующего положении: "Во время обязательного опер-
ного сезона опереточные представления на сцене Городского театра не допускаются. Допускаются 
постановки комических опер и художественные оперетты с особого всякий раз разрешения Театраль-
ной Комиссии. Кроме указанных, никакие другие зрелища и представления лёгкого характера на сце-
не Городского театра не допускаются" [14, 7]. 

Сезон 1913/14 замечателен ещё более профессионально крепким составом солистов, оркест-
ра и хора. Дирижёры – Д.Пагани и Я.Позен, музыкальную часть возглавил известный и признанный 
дирижёр Арий Моисеевич Пазовский. 

Заметным событием сезона явилась постановка оперы П.Чайковского "Евгений Онегин", при-
уроченная к 20-летию со дня смерти композитора, состоявшаяся 8 ноября 1913г. Отдельной строкой в 
журнале "Рампа и жизнь" пресса отметила профессиональную, психологически достоверную работу 
хора, обогатившую драматургию оперного действия: "…много жизни, простой и естественной в мас-
совых группах. Особенно удачна сцена на балу" [5, 52]. 

Сезон 1914/15 открылся в сложных исторических условиях. Началась I мировая война, деста-
билизировавшая социально-культурную жизнь; событие, отразившееся на работе театра. Военное 
положение в стране определяло репертуарную политику, идущую против правил, установленных го-
родскими властями. На сцене оперного театра ставились балетные дивертисменты с "развлекатель-
ными эффектами", а также низкого художественного уровня оперетты. Несмотря на деструктивные 
тенденции военного времени, труппа театра была по-прежнему профессионально сильна. Хор состо-
ял из 60-ти человек и был сбалансирован [15, 6].  

В сезон 1915/16 труппа лишается художественного руководителя. Пазовский уходит из театра, 
т.к. в репертуарной политике коммерческая составляющая становится определяющей. Обязанности 
руководителя исполняет хормейстер театра М.Старицкого, опытный дирижёр А.Кошиц [6, 115]. 

Значительные работы творческого коллектива этого периода – оперы П.Чайковского "Оприч-
ник", которая была поставлена в сентябре 1915г. и Ж.Бизе "Кармен", осуществлённая театром 21 ок-
тября. "Киевский театральный курьер", в отзыве на постановку оперы "Опричник", отмечал высокий 
профессионализм хора: "…массовые сцены казались более жизненными и правдивыми, чем все на-
родные хоровые эпизоды в оперных спектаклях последних сезонов городского театра". 

О хоровых сценах в опере "Кармен" тот же источник писал: "Опера Бизе как-то посвежела, об-
новилась, заиграла яркими сценическими красками. Живые, темпераментные, полные правдивых 
чувств массовые сцены" [6, 114-115]. 

В новый сезон 1916/17 гг. работа театра осуществлялась в атмосфере негативных духовно – 
ценностных ориентиров. Масса увеселительных заведений, завлекающих публику низкопробными 
музыкально – театральными действами разрушали уже устоявшиеся художественно – культурные 
критерии. Серьёзным осложнением в творческой работе оперной труппы была мобилизация артистов 
театра. Журнал "Театр и искусство" отмечал: "В городском театре симфонический оркестр просто та-
ет на глазах. Дошло до того, что некоторые инструменты просто ликвидированы, и чтоб заполнить 
пустоту, оркестр усилен фисгармонией" [6, 116]. Состав хора также значительно уменьшился. 

В дестабилизирующей художественно-культурную жизнь Киева обстановке, связанной с военным 
положением в стране, дирижёры Л.Штейнберг, И.Труффи, А.Лукон, и.о. хормейстера А.Кошиц прилагали 
максимум усилий, стремясь сохранить высокие профессиональные критерии работы оперного коллектива. 

Воссоздавая культурно-исторический фон, излагая многочисленные факты, знание которых 
необходимо для постижения исторического процесса развития, был осуществлён анализ хоровой фу-
нкции в сложной структуре театрального организма, её генезис: от простейшей – когда хор лишь ил-
люстрирует и сопровождает словесный текст и происходящие на сцене события; до сложной – когда 
хором воплощён целостный, последовательный, развивающийся музыкально-драматический замы-
сел. В соответствии с этими задачами был привлечён исторический материал и избрана структура 
работы в русле ретроспективного фактологического анализа: 

- XVIII в. – от народного театра (вертепное представление), школьной драмы, затем крепост-
ных театральных коллективов, деятельность которых создавала соответствующую почву, на которой 
получил развитие профессиональный театр, до создания городского театра в начале XIXст., ставшего 
центром формирования музыкально-драматического искусства; 

- XIX в. – от раннего периода функционирования городского театра начала XIXст. (драматиче-
ские спектакли, водевили, комедии, затем оперы и балеты), до создания постоянной итальянской 
оперы в 1863г., а затем русского антрепризного оперного театра в 1867г. 
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60-е гг. XIX в. – период закладки базовых основ профессионального музыкального обучения, 
начало процесса профессиональной подготовки певцов-хористов, пополнявших хор оперного театра. 

Таким образом, охарактеризована трансформация оперного хора: от начального периода его 
деятельности в структуре городского театра, в количестве 24 певцов-любителей – до большого опер-
ного хора, в количественном составе 65 профессиональных певцов-хористов (начало XX в.). 

 
Примечания 

 
1. Бергер Фердинанд Георгиевич (1842-1875) – первый антрепренёр Киевской оперы, один из основате-

лей Киевского оперного театра, певец. 1850-1860 – организатор итальянской оперной труппы, с которой гастро-
лировал по городам Украины (1863-1865), среди которых Одесса, Киев, Полтава.  

2. Велинский Василий Михайлович (1842-1874) – выпускник первой киевской гимназии, известной своими хо-
ровыми традициями. Учился игре на скрипке у педагогов Мича, в Петербурге – у Бема, а по фортепиано у А.Конского, 
теоретическим дисциплинам у К.Шуберта, А.Серова. Закончил киевский университет. Организатор ИРМО, дирижёр 
оркестра в симфонических городских концертах. 1867-1868 – капельмейстер киевской русской оперы. 

3. Пфенниг Роберт Августович (1824 – 1898) – обрусевший немец, инициатор создания Киевского отде-
ления ИРМО и постоянной русской оперы. 1853-1868 – учитель пения в институте благородных девиц. 1863-1872 
– первый директор Киевского отделения ИРМО.  

4. Альтани Ипполит Карлович (1846-1919) – чех, родившийся в Украине. Учился игре на скрипке у отца, 
профессионального военного капельмейстера. Закончил Московскую консерваторию по классу фортепиано у 
А.Г.Рубинштейна, классу скрипки у Н.Зарембы. 1867–1882 – хормейстер Киевского оперного театра. 1882 – 1907 
– главный дирижёр Большого театра в Москве. 

5. Сетов Иосиф Яковлевич (1826-1894), он же Сетгофер, венгр по происхождению, родившийся в Моск-
ве. Учился пению в Париже, Неаполе, дебютировал в итальянском провинциальном театре. 1855 – первый тенор 
в опере Санкт-Петербурга. С 60-х годов преподавал в Московской консерватории. Выступал на московской сце-
не, в нескольких спектаклях исполнял режиссёрские функции. 

6. Савин (Славич) Николай Николаевич (годы жизни не установлены) – не имел музыкального образова-
ния, выпускник училища правоведения. Держатель драматической труппы. 1870 – актёр в драматической труппе 
М.В. Лентовского в Харькове. 1878 – 1880 – антрепренёр в театре Бергонье в Киеве, а также в провинциальных 
драматических антрепризах.  

7. Прянишников Ипполит Петрович (1847-1921) – оперный артист, режиссёр, антрепренёр, вокальный 
педагог и музыкально-общественный деятель. С семи лет обучался игре на скрипке в Дрездене. После оконча-
ния кадетского корпуса служил во флоте. 1873-1874 – учился пению в классе П.Бронникова и Д.Корси в Петер-
бургской консерватории. Продолжил вокальное образование в Неаполе, Милане. В 1878 – 1886 – солист Петер-
бургского Мариинского театра. 1889 – организатор Товарищества оперных артистов, в котором работал в 
качестве солиста, режиссёра и руководителя. 

8. Бородай Михаил Матвеевич (1853 – 1929) – театральный деятель, актёр, организатор театральных 
обществ, антрепренёр. Создатель Товарищества драматических актёров, которое действовало в Харькове, Ека-
теринославле, Киеве. 1902-1905 – возглавлял общество Бородай и Ко в театральном обществе грамотности в 
Троицком народном доме. Учредитель именной стипендии для учащихся киевского музыкального училища.  

9. Брыкин Степан Васильевич, настоящее имя Симеон (1862 – 1912) – артист оперы, вокальный педагог, 
антрепренёр. 1886 – окончил юридический факультет Московского университета. Брал уроки пения у 
Д.М.Леоновой. 1880-1891 – пел в оперном театре Вильно. 1891-1893 – солист Петербургского Мариинского теат-
ра. 1893-1894 – выступал в Киевской опере, 1894-1896 – Харьковский оперный театр, 1896 – 1897 – Московская 
частная русская опера С.Мамонтова. 1901 – педагог оперного класса в Киевском музыкальном училище. 

10. Каваллини Ахилий Людвигович (1857 – 1932) – родился в Италии. До переезда в Украину был хор-
мейстером в частных антрепризах Москвы и Петербурга (1880). 1893-1894 – хоровой дирижёр киевского оперного 
театра. 1894-1895 – главный хормейстер одесского оперного театра. 1914 – инициировал создание Товарищест-
ва оперных артистов, с которым гастролировал по Украине. 1907 -1928 – хормейстер киевского оперного театра. 

11. Багров Михаил Фёдорович, настоящая фамилия Топор (1862-1912) – русский актёр, театральный де-
ятель. 1881 – начало сценической деятельности в театре Бренков в Москве. 1883 – 1898 – актёр московского 
Малого театра, работал актёром в провинциальных театрах. Ученик и последователь Н.Соловцова. Создатель 
театральных трупп в Одессе, Киеве и других городах.  
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ВПЛИВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ 

НА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО АВАНГАРДУ В УКРАЇНІ: 
10-30–і роки ХХ століття 

 
У статті розглядаються особливості викладацької системи трьох художніх шкіл, які своєю методикою да-

ли потужний поштовх розвитку подальших експериментів з формою, кольором, фактурою, що лягло в основу 
авангардної системи цінностей. Також стали вирішальними у формуванні художніх особистостей найяскравіших 
представників українського авангарду першої третини ХХ ст., котрі своєю творчістю зумовили остаточний розрив 
живопису з академічними традиціями.  

Ключові слова: авангард, академізм, імпресіонізм, манера, канон, колірна гама, пленерний живопис, 
постмодернізм, реалістичне мистецтво, соціалістичний реалізм, тенденційність, фактура. 

 
Карпенко Ольга Валерьяновна, старший преподаватель кафедры рисунка и живописи, соискатель 

кафедры общественных наук, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 
Влияние школ искусств на формирование художественного авангарда в Украине: 10-30-е годы ХХ века 
В статье рассматриваются особенности преподавательской системы трех школ искусств, которые своей 

методикой дали мощный толчок развитию дальнейших экспериментов с формой, цветом, фактурой, что явилось 
основой авангардной системы ценностей. Также стали решающими в формировании художественных личностей 
наиболее ярких представителей украинского авангарда первой трети ХХ в., которые своим творчеством обусло-
вили окончательный разрыв живописи с академическими традициями.  

Ключевые слова: авангард, академизм, импрессионизм, манера, канон, цветовая гамма, пленэрная жи-
вопись, постмодернизм, реалистическое искусство, социалистический реализм, тенденциозность, фактура. 

 
Karpenko Olga, PhD-student, the senior lecturer of the drawing and painting chair, the National Academy of 

managerial staff of culture and arts 
The art schools' influence on forming the artistic avant-garde in Ukraine in the 1910th-1930th years 
Analyzing the avant-garde art, researchers emphasize its revolutionary, dissimilarity with previous trends. The 

article deals with the analysis of the peculiarities of teaching in Kiev's drawing school of Nicolas Murashko and the 
methodological analysis of the teaching system in Anthony Azhbe and Shimon Kholloshy's school. These schools had an 
affect on the worldview and skills of famous Ukrainian and Russian avant-garde artists. 

The researchers of the avant-garde art O. Fedoruk and V. Markade distinguish two periods of the Ukranian 
avant-garde. The first wave of avant-garde lasted from 1907 till 1914. During that period the Ukrainian artists adopted 
artistic achievements of the European masters. The second one lasted from 1917 till 1934. It was characterized by a 
consciousness and the national identity of Ukrainian avant-garde and the ideological provision on the top of its 
development.  

We begin our research from the analysis of the native art schools, which have influenced the education of future 
pioneers of Ukrainian avant-garde. So touching upon the art situation in Kiev at the beginning of the twentieth century, 
we have to underline the prominent role of Kiev's drawing school and its founder Nicolas Murashko. After the graduating 
of the St. Petersburg Art Academy Nicolas Murashko got the idea of founding an art school in Kiev. There was not any 
higher educational institutions that why many talented artists from Ukraine went to St. Petersburg to receive higher 
education such as K. Trutovsky, L. Zhemchuzhnikov, A. Slastion, E. Agathon, M. Berkos, M. Fedorov, A. Murashko, S. 
Vasilkovsky, M. Pimonenko, P. Levchenko, V. Orlovkuy etc. Some Ukrainian artists studied at the Moscow's Painting 
School, Sculpture and Architecture, such as S. Svyatoslavskyy, F. Krichevsky, M. Zuk, A. Archipenko. The researcher L. 
Savytska states that at the beginning of the twentieth century only three institutions study the artist. They were the Kiev's 
art colledge, Lavra icon-painting School and School typography. Kiev Art School followed the traditions of Nicolas 
Myrashko’s school. There were three main art instituions in Kharkov. They were Raevskaya M. Ivanova’s private drawing 
school, E. Agafonov’s studio"Blue lily" ("Blue Lily") and A. Groth and E. Steinberg studio. 

N. Murashko was an extremely thoughtful master and a talented teacher. He closely followed the modern artistic 
life and analyzed the artistic tendencies in the sociaty. So he critisized the academic system of teaching for its idealism 
and support the idea of the changable realist art. 

The important feature of Murashko’ school studing was the development of the artistic imagination by drawing 
on impressions or memories. Murashko borrowed it from Nikolai Kuznetsov, who was often abroad and brought out such 
exercise from there. Murashko felt that the system of getting skills had to be changed. The popularity of realistic art, the 
variability of the effects of light, color and impressionistic discoveries, changed the system of art learning. The cease 
transformed into the real art. Later, Alexander Bogomazov who had learnt N. Murashko’s technique, called the 
academism as the pernicious teaching method in his report at the National Congress of Artists in Kiev 1918. 

A. Ashbe and S. Holloshy’s Munich school played the great role in forming Russian and Ukrainian avant-garde 
because many native artists improved their professional skills in foreign art schools, studios, academies. Its system of 
teaching had the innovations, which would be used by many brilliant artists of the twentieth century. Anthony Ashbe 
taught the representatives of realistic school such as D. Kardovskyy, Russian impressionist I. Grabar and future 
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abstractionist W. Kandinsky. Such wide variety of artistic trends tells us about his flexible system of teaching and his 
perfect technique. The researches of A. Ashbe’s school, N. Molyeva and E. Belyutin said that the basis of A. Ashbe’s 
creative method was the orientation on the transfering the most characteristic features of the model, finding the tools to 
portray nature without imposing any canons that constrained the artist’s vision. ".  

So, we can highlight some key points that distinguish N. Murashko, A. Ashbe and S. Holloshy’s schools from the 
academic system, such as the attention on the study of the living model and the lack of stable canons. The last one 
saves a student from the copying and helps to find their own way in art. A student has not to draw the reality, but to 
describe his/her feelings. This new principle, entitled "Art of feeling" (Malevich’s term) is used by the Impressionists and 
later avant-gardists. 

Key words: avant-garde, academism, impressionism, manner, canon, a range of colours, plein air painting, 
postmodernism, realistic art, socialistic realism, tendency, texture.  

 
Аналізуючи авангардне мистецтво, всі дослідники наголошують на його революційності, не-

схожості з попередніми течіями, як, власне, і самі творці авангарду себе позиціонували. Проте аван-
гард творився в основному не аматорами, а людьми з високою, а іноді і різнобічною освітою. Багато 
хто з українських мистців навчався за кордоном – і не лише в одному мистецькому закладі. Спроба 
розібратися у стилістичних та методологічних особливостях мистецьких шкіл, з терен яких вийшли 
майбутні художники-революціонери, на нашу думку, є важливою і актуальною не лише для нашого 
дослідження, а й для аналізу методики викладання профілюючих дисциплін у наш постмодерністський 
період розвитку мистецтва. 

Стаття обмежується аналізом особливостей викладання Київської рисувальної школи Миколи 
Мурашка, а також методичним аналізом системи викладання Мюнхенських шкіл Антона Ашбе та Ши-
мона Холлоши, оскільки ці школи у той чи інший спосіб вплинули на формування світогляду і майсте-
рності провідних мистців як українського, так і російського авангарду.  

Якщо говорити про ступінь розробленості зазначеної теми, то саме у вищезгаданому контексті 
досліджень нам не зустрілося. Окремо про школи писали такі автори, як Ю. Турченко, Н. Молєва, Е. 
Белютін, М. Мудрак, О. Кашуба, О. Ковальчук, Л. Савицька, М. Криволапов, С. Папета. 

Мета даної статті полягає у висвітленні та методичному аналізі художніх шкіл як на території 
України, так і закордоном, які діяли на початку ХХ століття та в той чи інший спосіб вплинули на ста-
новлення українських авангардних митців першої хвилі. 

Сформувавши мету нашої статті, відразу хотілося б з’ясувати поняття "українські авангардисти 
першої хвилі", а також доцільність його застосування. На нашу думку, варто проаналізувати саме фактори, 
які вплинули на формування свідомості та мистецькі смаки, так би мовити, першопрохідців у світ мистецт-
ва нової реальності. Оскільки протягом існування авангарду в Україні, тобто до 1932 року, коли постано-
вою ЦК ВКП(б) від 23 квітня "Про перебудову літературно-художніх організацій" були анульовані всі худо-
жні об’єднання, які не сповідували єдиний можливий метод соціалістичного реалізму, виникали мистецькі 
заклади, установи, які займалися дослідженням і викладанням авангардних принципів у мистецтві. Так, 
авангардисти першої хвилі О. Богомазов, М. Бойчук, В. Пальмов викладали у Київському художньому ін-
ституті, який був заснований у 1918 році, К. Малевич і В. Татлін приїздили до КХІ читати лекції, Малевич і 
В. Кандинський викладали у російському ІНХУКУ, О. Екстер вела свою художню студію. Тобто творці укра-
їнського та російського авангарду встигли виховати гідних послідовників у сфері нового мистецтва. 

Торкаючись етапів українського авангарду на періоди, український дослідник авангарду О. Фе-
дорук та французька дослідниця В. Маркаде пропонуть поділ на два періоди – перша хвиля авангарду 
починається з 1907 до 1914 рр., коли українські митці асимілюють художні здобутки європейських 
майстрів, друга – з 1917 по 1934 рр. – час самоусвідомлення та національної ідентифікації українсько-
го авангарду та різкий кінець на самому піку розквіту у зв’язку з ідеологічною забороною. 

Дослідниця українського авангардного мистецтва Н. Канішина, посилаючись на працю дослід-
ника О. Ноги, зазначає детальнішу періодизацію: період утвердження (1905-07 – 1917 рр.), період ви-
знання (1917 – 1923-24 рр.) – офіційне визнання і підтримка владою авангардистів, період зрілості ( 
1923-24 – 1932 рр.) – розквіт українського авангарду [4, 5]. 

Розпочати, на нашу думку, варто з вітчизняних мистецьких навчальних закладів, які в той чи інший 
спосіб вплинули на виховання майбутніх піонерів українського авангарду. Так, торкаючись мистецької си-
туації, яка склалася в Києві на початку ХХ століття, варто відзначити визначну роль Київської рисувальної 
школи і її засновника Миколу Мурашка. Ідея заснувати художню школу в Києві спала Миколі Мурашко на 
думку після закінчення ним Петербурзької Художньої академії, оскільки на той час Київ не мав вищого на-
вчального мистецького закладу, всі талановиті художники з України їхали здобувати вищу освіту до Санкт-
Петербургу. Так К. Трутовський, Л. Жемчужніков, А. Сластіон, Е. Агафонов, М. Беркос, М. Федоров, О. Му-
рашко, С. Васильківський, М. Пімоненко, П. Левченко, В. Орловський, С. Колєсніков, М. Ткаченко, К. Кри-
жицький, К. Костанді навчалися художньому ремеслу у Петербурзькій академії художеств. Як зазначає Л. 
Савицька, Харків завдяки залізниці, що пов’язувала його з Петербургом, ідейно взаємодіяв з північною 
столицею і Академією мистецтв, котру закінчила більшість харківських художників [9, 274]. Деякі українські 
мистці навчалися у Московському училищі живопису, скульптури і архітектури (Училище живописи, ваяния 
и зодчества): С. Святославський, Ф. Кричевський, М. Жук, О. Архипенко. Як докладно описує художню си-
туацію, що склалася у Києві наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. дослідниця Лариса Савицька, головними уста-
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новами у Києві, які готували художників у 1910 роках, було Київське художнє училище, Лаврська іконопис-
на школа і Школа типографської справи В. Кульженка [9, 292]. Київське художнє училище виникло на базі 
Рисувальної школи Миколи Мурашка у 1901 році. У Харкові головними мистецькими закладами, які готу-
вали майбутніх художників, була приватна рисувальна школа М. Раєвської-Іванової, котра існувала з 1869 
року, а у 1896 році отримала назву міської художньої школи, та засноване на базі цієї школи і відкрите у 
1912 році Харківське художнє училище, а також студія Є. Агафонова "Блакитна лілея" ( "Голубая лилия") і 
студія О. Грота і Е. Штейнберга, відкрита у 1910 році [9, 292]. 

Микола Мурашко, засновник Київської рисувальної школи, початкову художню освіту отримав у 
Києві, навчаючись у художника-реставратора. За словами Ю. Турченка, Мурашко ці п’ять років на-
вчання згадує з гнівом і обуренням, оскільки викладання зводилося лише до "тупого і безглуздого ко-
піювання перших-ліпших рисунків або літографій" [11, 4].  

За порадою художника М. Сошенка, Мурашко у 1863 році їде до Петербургу та восени вступає 
до Академії художеств. Незважаючи на скрутне матеріальне становище, Мурашко успішно навчаєть-
ся: після класу, в якому малювали гіпсові голови, він переводиться до класу гіпсови фігур, а у 1866 
році переводиться до "натурного класу", де можна було навчатися малюванню з живої натури. Мура-
шко в Академії навчався разом з І. Репіним, М. Антокольським. Це були часи зародження Товариства 
пересувних художніх виставок (1870 рік). Мурашко опинився у вирі мистецьких подій. За словами Ю. 
Турченка, "майже щовечора друзі (І. Рєпін, М. Антокольський, М. Мурашко, А. Прахов – О. К.) збира-
лися на квартирі у Рєпіна. Нерідко гостювали в сім’ї А. В. Прахова, брат якого – М. Прахов – історик, 
філософ і поет, прогресивно настроєний професор університету, один з лідерів першої студентської 
забастовки 1861 року, відігравав значну роль у формуванні світогляду членів гуртка" [11, 6]. 

На жаль, за станом здоров’я Мурашку не вдалося закінчити Академію художеств і він змуше-
ний був повернутися до Києва. Порушивши клопотання перед Академією художеств про отримання 
ним можливості викладати малювання, у 1867 році М. Мурашко отримав офіційну згоду. "В 1869–1870 
роках Мурашко викладав малювання в І Київській гімназії, а з серпня 1873 року – в Київському реаль-
ному училищі" [11, 7]. Також Мурашко давав приватні уроки малювання. Згодом він згадував у своїх 
"Спогадах старого вчителя", що колись він викладав у аристократичних сім’ях дітям, які не самі бажа-
ли вчитися, а цього хотіли лише їхні "папєнькі і мамєнькі", і від цього було лише засмучення, тоді як у 
своїй школі Мурашко міг вчити тих дітей, які дійсно мали здібності і велике бажання малювати. 

Як пише Ю. Турченко, у 1875 році Мурашко відкрив рисувальну школу у себе вдома [11, 7]. У 
школі Мурашка навчалися люди різної вікової категорії – і діти, і дорослі, і ті, хто хотів поступити у се-
редні та вищі навчальні заклади. 

16 вересня 1876 року існування Київської рисувальної школи було офіційно узаконене управ-
лінням Київського учбового округу Міністерства народної освіти [11, 8]. І. Рєпін, М. Ге підтримували 
ініціативу Мурашка у розбудові школи. Микола Ге часто бував у школі, давав уроки з оволодіння жи-
вописними та композиційними прийомами, брав участь у шкільних виставах, лекціях. Підтримувала 
школу і Петербурзька Академія художеств. 

Мурашко був надзвичайно вдумливим майстром і талановитим педагогом. Він уважно слідкував за 
мистецьким життям і робив власний влучний аналіз як творчості окремих художників, так і загальних мис-
тецьких спрямувань. Недарма його не задовольнила на початку власного творчого шляху система навчання 
у майстерні реставратора-копіїста. Так само критично Мурашко ставився і до академічної системи викладан-
ня, котра відстоювала ідеалістичну позицію всупереч живому і мінливому реалістичному мистецтву. 

Вельми цікаво пише Мурашко про художника Харитона Платонова, якого він запросив до своєї 
школи викладати: "З Академії він (Х. Платонов – О. К.) вийшов, напевно добре засвоївши собі цю умо-
вну академічну техніку. Харитон Платонович вільно міг написати етюд, користуючись, не довго дума-
ючи, тими пісними тонами і формами, якими працювали в той час пів-століття тому" [8, 84]. З цих слів 
видно, що Мурашко не сприймав застарілої системи академізму, котра нав’язувала ідеальні форми, 
пропорції, засвоєні раз і назавжди довгими місяцями, а то і роками копіювання грецьких та римських 
статуй, завченою колірною гамою, яку потрібно використовувати при роботі з пейзажем, портретом. 
Мистецтво швидко розвивалося – в Росії у 1870 році виникло Товариство пересувних художніх виста-
вок з прагненням звернутися до реального навколишнього світу, живих людей з некласичними пропо-
рціями; декількома роками пізніше у Франції 1874 року відбулася перша виставка імпресіоністів, у тво-
рах яких головного значення набували завдання відтворення кольоро-повітряних ефектів і пленерного 
живопису. Розуміючи багатогранність і мінливість колірних поєднань у роботі з натури, Мурашко з іро-
нією зазначає про засвоєний Харитоном Платоновим золотисто-засмаглий тон шкіри для написання 
портретів, який він запозичив у свого товариша художника Харламова, котрий той, у свою чергу, за-
своїв настійливо копіюючи твори Рембрандта. Ось таким тоном Платонов і писав "без кінця своїх дів-
чат-Марусек, і з особливою любов’ю циганок, тон яких так підходив до живописного і цілковито готово-
го засвоєного ним тону" [8, 85]. Також критично характеризував Мурашко і рисунок Платонова, котрий 
був "сильно академічний: око, рот були по канону правильні і дуже гарні, але з відсутністю того живого 
реалізму, з яким працювали протягом всієї останньої половини минулого століття і працюють зараз" 
[8, 85]. Відзначаючи здібність Платонова, Мурашко з болем пише, що після створення ним декількох 
справжніх живих речей він почав повторюватися, "Коли в останню чверть століття заговорили про по-
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вітря і сонце, наш артист лише глибоко зітхав і продовжував писати своїх Марусек ані на крок із майс-
терні, – хоча оточував їх небом і пейзажем" [8, 86]. 

Наведені вище спогади Мурашка про свого колегу Х. Платонова дають нам можливість зрозу-
міти ту прогресивність і розкутість поглядів на мистецтво, які сповідував засновник Київської рисува-
льної школи. Саме любов до живої і неповторної натури, до кольору без використання раз і назавжди 
засвоєних шаблонів дало правильні засади учням його школи і в подальшому створило умови для 
розквіту неповторної і самобутньої творчості провідних митців українського авангарду. У Київському 
художньому училищі, яке було створене на базі рисувальної школи М. Мурашка, навчалися: О. Бого-
мазов, О. Екстер. В Київській рисувальній школі навчався Олександр Мурашко; з часом по закінченню 
ним Петербурзької Академії художеств він організував власну студію, з якої вийшли Н.Шифрін, О. Ти-
шлер, С. Нікрітін, М. Епштейн, Б. Голдфайн, І. Бер-Рибак – майбутні авангардисти, члени художньої 
секції об’єднання Культур-Ліга, що виникло у Києві 1918 року. 

Хоча з часом приватна школа М. Мурашка була реорганізована у суспільну, а згодом перетво-
рена на художнє училище, тобто набула статусу постійної зі статутом, правилами, певною підтримкою 
з боку держави, Мурашко не дуже охоче сприймав ці перетворення. Він, як палкий і щирий митець і 
педагог, розумів, що будь-яка стала система перетворить живу і творчу атмосферу школи на суху 
установу, у якій будуть прагнути навчатися не ті учні, які бажають присвятити себе мистецтву, а ті, хто 
схоче отримати офіційний документ про закінчення навчального закладу.  

У методиці викладання і набуття учнями майстерності в школі Мурашка важливою особливіс-
тю, котра формувала художню уяву, було рисування за враженням або по пам’яті. Мурашко щиро за-
смучувався, що не він сам дійшов до такого корисного методу у навчанні, а запозичив у художника 
Миколи Кузнєцова, котрий часто бував за кордоном і звідти приніс побачену в одній з мистецьких шкіл 
вправу. Мурашко інтуїтивно відчував, що систему оволодіння художньою майстерністю потрібно пере-
осмислювати, збагачувати у порівнянні зі сталою академічною традицією довгострокового студіюван-
ня ідеальних зліпків грецьких та римських статуй. Час, в який набуває сили реалістичне мистецтво, а 
також захоплення мінливістю ефектів світла, кольору, імпресіоністичних відкриттів, вносить свої коре-
ктиви у систему опанування художнього ремесла, коли воно перестає бути лише ремеслом, а стає 
справжнім мистецтвом творення. Тому рисунок за уявою був дуже важливим у цьому процесі, в якому 
працюють "лише сила враження і сила зорової пам’яті" [8, 100].  

У своєму щоденнику Микола Мурашко записує передові на той час думки щодо відмінності між 
літературою і образотворчим мистецтвом, котре має свої особливості, свій арсенал художніх засобів, 
виступає проти тенденційності у мистецтві: "Мистецтво дуже неохоче бере на себе роль ментора і так 
само неохоче погоджується служити будь-яким цілям, чи то релігійна, соціальна або моральна. Мис-
тецтво хоче бути вільним, безцільним, безкорисним, навіть абсурдним" [13; 234]. У наведених словах 
Мурашко критикує як позиції передвижників з домінантою сюжету, повчальним характером і 
обов’язковою гостро соціальною тематикою, так і академічну школу з усталеною тематикою міфологі-
чної, релігійної або історичної картини. Тонко відчуваючи головні завдання мистецтва, а саме питання 
кольору, повітря, форми, Мурашко готує грунт для виникнення нової естетики. 

Вагоме значення у формуванні російського та українського авангарду мала мюнхенська школа 
Антона Ашбе та Шимона Холлоши, оскільки багато вітчизняних мистців мали практику удосконалю-
вання свого професійного рівня у закордонних мистецьких школах, студіях, академіях. Не можна стве-
рджувати, що Антон Ашбе навчав безпосередньо тим художнім новинкам, напрямам, котрі увійшли до 
складу багато стильової мозаїки авангардної палітри, проте його система навчання носила у собі ті 
новаторські елементи, котрі згодом щедро розквітли у творчості багатьох яскравих художників початку 
ХХ століття. У Ашбе навчалися митці реалістичної школи Д. Кардовський, російський імпресіоніст 
І. Грабар та майбутній абстракціоніст Василь Кандинський. І саме такий широкий спектр художніх на-
прямків свідчить про гнучку систему викладання та досконалу методику. Як писали дослідники школи 
Антона Ашбе Н. Молєва та Е. Белютін, "основою творчого методу Ашбе була установка на передачу 
найбільш характерних рис моделі, знайти засоби зобразити натуру, яка вона є в дійсності, без 
нав’язування художнику будь-яких канонів, котрі стримували б його бачення" [7, 5]. Ашбе ставив перед 
собою завдання кропіткого вивчення натури і свідомого відказу від зовнішніх ефектів. Як згадує І. Гра-
бар, на стіні в студії Ашбе висів портрет негритянки, який був яскравим прикладом глибокого аналізу 
натури, досконалого рисунку Ашбе. "Навіть в останні роки свого життя, широко застосовуючи і розвива-
ючи прийоми імпресіонізму, він вважав форму, її вивчення тим ключовим моментом, з якого художник 
завжди повинен починати і котрий тим більше повинен визначити початок його шляху в мистецтві" [7, 7]. 

Для Ашбе найважливішим завданням було вивчення натури на прикладі людини та досягнення 
об’єму форми за допомогою відтворення тону по поверхні освітленого предмету. Для Холлоши най-
важливішим завданням був аналіз конструкції форми, рисунку відводилася головна роль. Якщо у ри-
сунку Холлоши відкидав значення тону, то у живопису тон вважався найважливішим елементом. На 
відміну від академічної системи навчання з обов’язковим вивченням гіпсових зліпків античних статуй, і 
Ашбе, і Холлоши будували весь курс на вивченні живої фігури людини. "…не нав’язуючи учням жод-
них зображальних прийомів, Ашбе тим самим не накладав ніякого відбитку на їх творчу індивідуаль-
ність, відкриваючи перед ними в той же час можливості вільного розвитку" [7, 34]. 
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У наведених коротких оглядах мистецьких шкіл М. Мурашка, А. Ашбе та Ш. Холлоши можна 
виокремити деякі основні пункти, котрі відрізняли ці школи від академічної системи, а саме: головна 
увага зосереджена на вивченні живої моделі; відсутність сталих канонів, яких учень має чітко дотри-
муватися, що дає змогу не копіювати сталі образи, заучену манеру, колористичні поєднання тощо, а 
знаходити власний шлях у мистецтві, котрий виникає у результаті глибокого вивчення і аналізу багато-
гранної і неповторної живої моделі. Відтворення не лише тої реальності, котру бачить наше око, а 
здебільшого тої, котра нами відчувається. Такий оновлений принцип використовували імпресіоністи, а 
згодом і авангардисти, окрасливши його "Мистецтвом відчування" (термін К. Малевича). 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Стаття присвячена історичним умовам формування основних принципів естетичного виховання молоді 

на різних етапах цивілізаційного поступу, зокрема в аспекті її творчого розвитку. Велика увага приділена естетич-
ним ідеалам Давньої Греції, педагогічним практикам Київської Русі, вихованню в козацькому середовищі та ін. 
Історія естетичного виховання свідчить про наявність різноманітних прийомів та підходів до його організації, які 
послідовно використовуються у сучасних мистецьких закладах освіти. 

Ключові слова: естетичний ідеал, естетичні знання, творча діяльність, молодь, засоби естетичного виховання. 
 
Косинова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, заслуженная артистка Украины, до-

цент кафедры режиссуры, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств. 
Эстетическое воспитание творческой молодежи: исторический аспект 
Статья посвящена историческим условиям формирования основных принципов эстетического воспита-

ния молодежи на различных этапах цивилизационного прогресса, в частности в аспекте ее творческого развития. 
Большое внимание уделено эстетическим идеалам Древней Греции, педагогическим практикам Киевской Руси, 
воспитанию в казацкой среде и др. История эстетического воспитания свидетельствует о наличии различных 
приемов и подходов к его организации, которые последовательно используются в современных художественных 
учебных заведениях. 

Ключевые слова: эстетический идеал, эстетические знания, молодежь, творческая деятельность, средс-
тва эстетического воспитания. 

 
Kosinova Elena, PhD in Pedagogical Sciences, Honored Artist of Ukraine, associate professor of the directing 

chair, the National academy of managerial staff of culture and arts 
The Aesthetic education of the creative young people: the historical aspect 
The aesthetic education forms the students understanding of beauty, an aesthetic taste and high aesthetic 

ideals develop the need to keep beautiful and confirms the desire to make a beautiful life, to form it, as Karl Marx pointed 
out, "also according to the laws of beauty".  

The students aesthetic education is a focused and systematic process of aesthetic concepts, tastes and ideals 
formation, their attitude to the profession of artist, nature and art, to society and life, to communication and relationships, 
to developing of creative component of professional activity according to the laws of beauty and emotional and sensory 
responsiveness to the beautiful and ugly… 

Aesthetic education allows students form the ability to see the highest ideal of beauty in Motherland service, in 
consolidation for peace and security of nations. 

The main objectives of students aesthetic education are: 
* Formation of right understanding of beauty in our life, in studying, literature and art; 
* Development of pupils’ skills to assimilate beautiful and ugly, softy and base, heroic and unseemly, comic and 

tragic, harmony, symmetry, proportion, rhythm, measure in reality and art; 
* Formation of the need of constant communication with beautiful, the intolerance to the ugly in any of its 

manifestations, development skills to manage their feelings; 
* Development of students aesthetic tastes, the formation of really worthy aesthetic ideal and the ability to see 

the beauty of their further work for the prosperity of Motherland; 
* Improvement the artistic literacy, knowing the national and world cultural heritage, contemporary art; formation 

needs of artistic self-development; formation needs, skills and abilities aesthetic and artistic creativity; providing 
methodological and theoretical readiness of graduates to provide aesthetic education for their pupils. 

The main principles of aesthetics are the base of the development of strategy and tactics of students aesthetic 
education. Aesthetics reveals the nature of the aesthetic in life and art, learns the basic principles of aesthetic 
development of the world, explores the aesthetic laws of personality.  

Different assessments, tastes, views form the aesthetic sense. With the aesthetic ideas and ideals, they are the 
subjective aspect of aesthetic development of the world and make aesthetic consciousness of personality. It is a 
subjective reflection of the objective world and at the same time it is a way of essence aspect of real world cognition – its 
beauty. While revealing the structure and function of aesthetic consciousness, aesthetics determines the formation of 
aesthetic feelings, evaluations, tastes, ideals. 

The creation of aesthetic conditions provides pedagogical activity of subjects and objects of education process 
in terms of aesthetics requirements. Thus, the teaching-material, institutional, moral, psychological, aesthetic and 
hygienic conditions naturally determines the effectiveness of the aesthetic education of students. So, the process of 
formation in high school the future specialist with professional, moral, aesthetic, psychological qualities provides through 
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the purposeful work. Aesthetic education is considered as one of the most important trends in the implementation of the 
tasks of the national higher education. 

Important role in ensuring the effectiveness of training and students aesthetic education plays a creative use of 
relevant international experience in processes of creative young people training.  

Principles of education are leading pedagogical theses and reflect the requirements of laws and regularities of 
educational process. The most general regularity of aesthetic education is natural pedagogical process dependence on 
the requirements of modern information society. 

Training of specialists in arts high school naturally depends on the policy and ideology of the state governing. 
Aesthetic education in the information society naturally depends on a combination of objective and subjective 
environmental factors that promote or inhibit the development of personality. Unity and interconnection of education and 
personal development are the regularities of aesthetic education process. Interconnection of regularities (laws) and 
principles is difficult. Specific principles may reflect the requirements of one law, some part of law or requirements of the 
interaction of several laws. Set of principles determines the focus, content, organization and methods of the educational 
process in high school. Understanding the nature of principles allows consciously and creatively solve problems of 
education, organize educational activities, reasonably implement it and confidently reach the goal of education. 

There are some basic principles in the system of students education: feasibility and interconnection with life; 
education in creativity process, learning and extracurricular work; education in team and through team; individually 
differentiated approach to pupils; combination of reasonable insistence to student with respect to him; relying on the 
positive in personality and in team; unity and continuity of pedagogical influences. Principles allow educational activities 
comprehensively, consistently and skillfully. As the primary pedagogical positions, they regulate the use of tools, 
methods, techniques and forms of work and serve the objectives of students aesthetic education. 

Teaching and learning process has significant opportunities for students aesthetic education. Penetrating to the 
essence of objects, processes and phenomena that are learned, a pupil perceives also the inherent aesthetic qualities. 
K.Ushynskyy said: "Any science has more or less an aesthetic element, which transferring to students each mentor must 
have in mind". 

Key words: pedagogical communication, training, extracurricular work , organize educational activities,creative, 
aesthetic education. 

 
Дія сили краси, як стверджують вчені-історики, археологи, етнографи, вперше виявляється то-

ді, коли первісна людина, здобуваючи тяжкою працею право на існування, відчула себе творцем, що 
не лише сприймає світ, а й перетворює його. Творча праця, втілена в її плодах – важливе джерело 
естетичних цінностей як на світанку людського суспільства, так і протягом усієї його історії. Саме у 
творчій праці людина засвоїла й такі природні закономірності, як співмірність, ритм, симетрія, доціль-
ність тощо. Естетичне переживання пов’язане з сприйняттям природних закономірностей і зумовлене 
засвоєнням цих закономірностей у людській практиці. Тому, зрозуміло, що дослідження основних при-
йомів естетичного виховання, які сформувалися в різних практиках цивілізаційного поступу, не втра-
чає актуальності. Отже, мета нашого дослідження – проаналізувати основні правила і прийоми есте-
тичного виховання молоді, зокрема творчої, характерні для різних періодів історичного розвитку. 

Естетичне виховання вивчалося різними дослідниками, зокрема філософами, педагогами, психо-
логами та ін. Останнім часом до його дослідження щочастіше залучаються культурологи і мистецтвознав-
ці. Серед найбільш відомих досліджень можна виокреми напрацювання Д. Кабалевського, Н. Киященко, Б. 
Ліхачова, А. Макаренка, В. Сухомлинського, М. Таборідзе та ін. Питання зв’язку творчості і естетичного 
виховання досліджено у працях Б. Коротяєва, В. Моляко, Ю. Петрова, П. Підкасистого, Я. Пономарьова, В. 
Романець. Дослідники С. Русова, К. Ушинський, А. Шевчук та ін. пов'язували теорію і практику естетичного 
виховання дітей з національними традиціями, а Є. Фльоріна, Н. Ветлугіна, Н. Сакуліна, Т. Доронова, Г. 
Григор'єва наголошували на необхідності естичного виховання мистецькими засобами.  

Матеріали археологічних розкопок Кирилівської і Мезенської стоянок первісної людини, де бу-
ли знайдені знаряддя праці і твори найстародавнішого образотворчого мистецтва, а також колекції 
знахідок в селищах трипільської культури (4-3 тис. до н.е.), скіфських і слов’янських племен свідчать 
про перші спроби і успіхи в естетичному освоєнні дійсності людиною на території України. 

Історія естетичного виховання розпочинається тоді, коли старше покоління вперше передало 
набутий естетичний досвід молодому поколінню. Подібно тому, як в історії естетики виділяють різно-
манітні форми категоріального синтезу, що виступають як аналоги діалектики внутрішнього й зовніш-
нього в естетичному феномені та розкривають характер естетичного в предметі, історія естетичного 
виховання включає багато підходів. 

З формуванням першої в людській історії держави бере початок процес формування та розвитку 
такого важливого напрямку педагогічної діяльності, як естетичне виховання, ораторське мистецтво. 

На світанку людства у Давній Греції був накопичений багатий досвід організації естетичного ви-
ховання. На зміст виховання усіх громадян активно впливало вчення таких видатних філософів та гро-
мадських діячів, як Аристотель, Піфагор, Платон, Сократ та ін. Вони обґрунтували нетотожність понять 
"чуттєвий" і "естетичний". Вважалось, що до естетичних можна відносити не всі відчуття, сприйняття і 
уявлення, а лише вищі з них. Основні типи естетичних ставлень людини до дійсності було висловлено у 
таких категоріях естетики, як прекрасне та потворне, піднесене та низьке, героїчне, трагічне, комічне 
тощо. Такі категорії естетики, як прекрасне, гармонія, краса тлумачилися як моральні і правові. 

Піфагор був переконаний, що головні закони життя космосу – краса, гармонія, добро [6]. Він 
викладав своїм учням три головних предмети: математику, музику і вчення про переселення душ, які 
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складали єдину науку про космічну гармонію. Музика вшановувалась як голос космічної гармонії. На 
думку філософа, гармонічна мелодія, як небесна посланниця, долає тілесні недуги і збуджує в душі 
лагідні почуття. Сократ став одним із перших мислителів Давньої Греції, які виявили органічний 
зв’язок естетичного і етичного. Його ідеал – людина, прекрасна духом і тілом. Ідеал "калокагатії", тоб-
то єдності фізичної і духовної краси, є головним ідеалом поліської класики, де головні поняття – пре-
красний і добрий. Калокагатія утвердилася і в філософських концепціях учнів Сократа – Ксенофонта і 
Платона. Платон розглядав калокагатію як пропорційність інтелектуальних, естетичних і фізичних сил 
людини. Він підкреслював виховну роль мистецтва, "так як ритм і гармонія понад усе проникають в 
щире серце і міцніше захоплюють його, надаючи благообразності і роблять його пристойнішим, якщо 
виховання поставлено правильно" [14]. Аристотель забезпечив найвищий розвиток ідеї калокагатії. 
Мислитель констатував: оскільки прекрасне завжди в нерухомості, а благо в діяльності, тому добре і 
прекрасне – це не одне й теж. Аристотель визначив три основні завдання мистецтва: брати участь в 
естетичному вихованні; бути засобом відновлення сил після напруженої праці і під час дозвілля; спри-
яти відновленню душевного спокою. 

У Давній Греції виявлялося природним незмінне прагнення громадян до самовдосконалення, 
естетичної насолоди красою природи, людини та мистецтва. Так, під час східного походу в обозі Олек-
сандра Македонського їхали вчені, а в наметі полководця під подушкою, поруч з кинджалом, неодмінно 
лежала "Іліада" в коштовному окладі. Давні греки добре розуміли вплив мистецтва, зокрема театру, на 
формування гармонійно розвиненої особистості громадянина, захисника Вітчизни. Театральні вистави, 
як і спортивні змагання, присвячувались Богові і були такою ж священною справою, як і храмові бого-
служіння. Перші у світі театральні вистави-трагедії з’явились в Атенах у 6 ст. до н.е. Вони виконувались 
під відкритим небом, в амфітеатрі. Актори мали розкішне довге вбрання, закривали обличчя яскравими 
масками. Від цього вони здавалися величними, піднесеними створіннями. Крім того, самі громадяни, а їх 
бувало кілька десятків тисяч, брали участь у хорі, і вистави були всенародним святом. 

У трагедіях давні греки втілили естетичну природу театрального мистецтва в категорії "катар-
сис". "Катарсис" або "очищення", про який навчає антична естетика, не є щось тільки естетичне; він 
стосується і моралі, і інтелекту, і психології, тобто усієї людини в цілому" [4].  

Комедія з’явилась від запальних вуличних жартів. Комічні актори мали можливість висміювати 
будь-кого: глядачів, міську владу і навіть Богів; використання комічного активно впливало на естетич-
ний розвиток греків. Оскільки було безсумнівним, що театр виховує благородні почуття і естетичну 
поведінку, міська влада надавала усім бажаючим, насамперед бідноті, з міської скарбниці кошти для 
відвідування театральних вистав.  

Для виховання чоловіків Давньої Греції було характерним гармонійне поєднання естетичного, 
фізичного та інших видів виховання. Досвід спартанського виховання, як і афінського, свідчить про це. 
Спартанське виховання традиційно сприймається недостатньо гуманним, навіть жорстоким і бездуш-
но сухим. Спостереження Плутарха, які викладені в "Життєписі Лікурга", змінюють звичне уявлення. 
Він свідчить, що спартанські хлопчики з 7 років активно оволодівали як військовою справою і грамо-
тою, так і співом. Музиці і співу вони навчались так саме ретельно, як чіткості і краси мови, спортивним 
вправам. Cлова їх були простими, предмет – величним, повчальним і серйозним. То було переважно 
уславлення щасливої долі воїнів, які загинули за Спарту, та презирливий докір боягузам, які були при-
речені на забуття. Спартанський хоровий спів набув великого розголосу. "Взагалі, якщо хтось поміркує 
над творами лаконських поетів... і відновить в пам’яті походні ритми мелодій для флейти і хорових 
пісень, під звуки яких спартанці злагодженим маршем прямували на ворога, той... визнає, що Тер-
пандр і Піндар, автори хорових пісень, мали рацію, відшукуючи зв’язок між мужністю і музикою" [14]. 

 Досвід афінян у проведенні естетичного виховання мав величезний як безпосередній, так і 
опосередкований – через Візантію – вплив на педагогічну практику Київської Русі. 

Історія Київської Русі, на думку професора В.О.Ключевського, починається з VI ст. н.е., тобто з 
того періоду, коли племена східних слов’ян після утворення військового союзу пішли проти Східної 
Римської імперії. Після об’єднання вони створили досить велику державу – Київську Русь. Кожний 
князь для забезпечення власної охорони утримував дружину, і тільки на випадок війни великий князь 
наказував зібрати народне ополчення. Ядро руського війська складали князівські дружини. Вони 
озброювались, навчались і одягались на кошти князя. На естетичне ставлення до дійсності дружинни-
ків, воєвод і князів Київської Русі впливали народні традиції; світовий досвід (в першу чергу, давньо-
грецький і візантійський); релігія; праця; побут; навчання; мистецтво, творчість. 

Для естетичної думки і практики виховання Київської Русі було характерно традиційно чітке визна-
чення Батьківщини як естетичного ідеалу. В естетичних поглядах видатних мислителів руського середньо-
віччя К.Туровського, митрополита Іларіона звучить мотив: прекрасне – це Батьківщина. Естетичний ідеал 
Давньої Русі часто ототожнювали з подвигом в ім’я народу і Батьківщини. "Слово о полку Ігоревім", " По-
вість временних літ" показують уявлення давніх русичів про красу (природну, духовну, художню), про під-
несене, про мистецтво. Книги шанувались як головні носії духовних цінностей. В архітектурі, живописі, при-
кладних мистецтвах високо шанувались велич, яскравість, світлоносність. Естетична культура Київської 
Русі ІХ ст. н.е. зумовила вибір християнської віри. "Князь Володимир в багатьох дослідженнях про перева-
ги різних вір відважився, нарешті, залишити метушливе ідолопоклонство і з усім народом усиновитися гре-
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цькою церквою" [6]. Вважалось, що ритуали, облачення, храми саме грецької церкви виявилися особливо 
привабливими порівняно з іншими західними і східними вірами. Обряд хрещення був прийнятий Володи-
миром, вельможами і дружиною в місті Херсонес; в 988 р. християнство було проголошено державною 
релігією на Русі. Почалася нова важлива епоха в історії вітчизняної педагогіки. 

Після прийняття християнства на Русі у багатьох пам’ятках естетичної думки знаходять своє місце 
естетизація релігійного ідеалу і утвердження істинності божественної краси. Рідна природа розумілась як 
прекрасний твір верховного художника – Бога; в ній існує прекрасний порядок, який заспокоює душу. 

Володимир Великий започаткував нову важливу епоху в історії вітчизняної педагогіки. Він на-
лагодив стосунки з візантійськими імператорами, запросив для поширення і утвердження віри багато 
духовенства і вчителів, отримав ікони і книги. Візантійська художньо-естетична спадщина засвоюва-
лось на основі східнослов’янського світосприйняття. Близько тисячного року були відряджені до Риму, 
Персії, Палестини та Єгипту спостерігачі для опису земель, наук, моралі і тамошніх правлінь – так да-
леко вже сягала благонаміреність Володимира Великого для добробуту своїх підданих" [12]. 

Піклування про освіту дружинників з часу введення християнства взяли на себе держава і цер-
ква. За князювання Володимира Святославовича в Києві вже існує державна школа, в якій навчалися і 
"постигали учение книжное" [15], тобто основ наук і християнського закону, діти дружинників, князівсь-
кої адміністрації, бояр. Завданням освіти було виростити з них освічених людей і державних діячів. 
Вивчались і іноземні мови; князь Всеволод, " дома седя", знал пять языков, в том ведь честь от людей 
из иных земель" [11]. 

Ярослав Мудрий, дбаючи про поширення освіти і виховання, велів відкрити нові навчальні закла-
ди, перекласти багато духовних грецьких книг на слов’янську мову для загального користування; то були 
азбуковники, тлумачення Псалтирю, Євангелії, Апостолу тощо. Виховання юнацтва доручено освіченим 
ченцям і священикам, які впроваджували вітчизняний досвід загального і морально-естетичного виховання 
з урахуванням грецьких і візантійських традицій. У цей час було споруджено видатну архітектурну будову – 
монументальний, прикрашений мозаїками та фресками Софійський собор, який відігравав дуже важливу 
роль в естетичному вихованні воїнів. Нагорі в ньому розміщена півпостать Христа-Вседержителя з підня-
тою десницею. На Христе – пурпуровий із золотом хітон і блакитний плащ. Величні і гармонійні архітектур-
ні форми, пишне внутрішнє вбрання храму захоплювали сучасників. Митрополит Іларіон – свідок спору-
дження собору, писав: "Церква дивна и славна всемъ округнимъ странамъ" [9]. І.Б.Греков стверджував: 
"розкішні мозаїки і фрески полонять вас своєю досконалістю" [14]. 

У ХІІ ст. в естетичній свідомості значне місце посідає моральна чистота. "Навчання" Володи-
мира Мономаха закликає дбати про рідну землю і її мешканців, оберігати єдність Русі, безкорисливо 
служити їй, ретельно виконувати етичні норми і християнські заповіти – тобто бути справжнім грома-
дянином, з чистою і високою душею [15]. М.Ф.Берлинський стверджує, що "відтоді навчання і чемність 
у Києві процвітали" [15], що відрізняло велике місто від інших і тривало до татарської навали. 

Важливим засобом естетичного виховання, поряд з історичною писемністю і архітектурою, бу-
ла агіографічна, філософсько-публіцистична і художня література. Її природне підґрунтя – усна на-
родна творчість: епічні і ліричні пісні, перекази, легенди і заклинання. Особливе місце посідали пісні-
билини Київського і Новгородського циклів, в яких історія народу відтворена досить поетично і на-
тхненно. В них оспівуються багатирі Ілля Муромець, Добриня Никитич, Альоша Попович – безкорис-
ливі захисники Руської землі. Найпоширеніші творі – "Ілля Муромець і Соловей-розбійник", "Добриня і 
Змій", "Добриня Никитич і Альоша Попович" та ін. 

Значне місце у вихованні посідала музика. Вона була поруч з людиною від її народження і до 
кінця життя. На Русі набули великого поширення обрядові пісні, гуслярські розспіви, скомороші ігри, 
танці. Про розвиток музично-театрального мистецтва Русі розповідають Печерський патерик, фрески 
Софії Київської, срібні чаші 12 ст. із Чернігова та ін. 

Важливими засобами естетичного виховання були побут і форма одягу. Князі, бояри, воєводи і 
багаті дружинники одягали довге верхнє вбрання у вигляді каптана, виготовленого з коштовних візан-
тійських тканин – шовку чи атласу, прикрашених золотим або срібним шитвом, перлами і дорогоцін-
ним камінням. Поширеними і чисто слов’янськими предметами одягу були сорочки і штани з полотна 
[15]. Фреска "Святі воїни" на центральних стовпах Кирилівської церкви (ХІІ ст., м. Київ) показує типо-
вий одяг знатних людей того часу. 

Означені підходи до естетичного виховання населення Київської Русі значною мірою сприяли 
становленню Київської Русі як найбільш могутньої і впливової держави раннього Середньовіччя.  

Розвиток української козаччини збігся у часі із західноєвропейським Відродженням, яке стало 
добою розвитку основних ідеалів гуманізму і краси людини. Особистість була поставлена в центрі 
культури. В творах мислителів Відродження Данте Аліг’єрі, Лоренцо Валла, Леонардо да Вінчі ідеаль-
ною нормою краси проголошується сама людина, гармонія її почуттів, пізнавальних здібностей, краса 
її тіла. Найбільш яскраво естетична думка Відродження втілена в творах Тиціана, Рафаеля, Леонардо 
да Вінчі та інших видатних художників того часу. 

Козаками прозвали тих українських людей, що лишилися безпритульними після татарської руї-
ни. М.Грушевський писав, що "козаччина як явище побутове знана нам з часів староруських. Своє ко-
зацьке ім’я в тім матеріалі, яким розпоряджаємо, дістає вона з другої половини ХV століття. А форму-

Мистецтвознавство  Косінова О. М. 
 



Вісник НАКККіМ № 4’2014 ISSN 2409-0506 (Online), ISSN 2226-3209 (Print)) 

 143 

ється в певну суспільну верству протягом цілого XVI століття" [10]. Відомо, що Військо Запорізьке ні-
коли не було чисельним; щоразу в походи виступало здебільшого три-п’ять тисяч козаків. Навіть з 
Богданом Хмельницьким, коли Запоріжжя розпочинало війну не на життя, а на смерть, Січ дала всього 
шість тисяч козаків [6,10]. Отже, сила запорожців полягала не в кількості воїнів, а в організації підгото-
вки війська і в особливостях виховання козаків. 

Педагогічний вплив на козаків розпочинався вже на етапі їх відбору до війська. Д. Яворницький 
писав, що для цього треба було відповідати п’яти вимогам: "бути вільним, не мати сім’ї, тобто бути 
одиноким, знати українську мову, бути православним і пройти на Запоріжжі вишкіл військової справи 
не менше семи років" [6]. Основним засобом естетичного виховання козаків були саме служба, тради-
ції товариства та виборів курінних отаманів, військові клейноди та форма одягу. Релігійні обряди орга-
нічно поєднувались з ґрунтовною освітою козаків. В вихованні активно використовувались музика і 
музична творчість. Художня музична творчість козаків досягла високого рівня. 

Церкви і монастирі задовольняли духовні потреби козаків і були осередками освіти і виховання. При 
всіх церквах Запоріжжя працювали школи. Вчилися як діти, так і дорослі запорожці; значна частина козаків 
була письменна. Навчально-виховний процес проводився ієромонахами з різних місць та Києво-Печерської 
Лаври, яка тоді була крупним центром просвітницької і виховної діяльності. У роботі використовувались гарно 
оздоблені книжки. Їх видавала заснована в 1615 році Єлисеєм Плетенецьким лаврська друкарня. Старшина 
Війська Запорізького, гетьмани і полковники прагнули унаочнити свою велич засобами монументальної архі-
тектури, багато зробили для утвердження життєрадісного стилю українського бароко у вітчизняному мистец-
тві, що сприяло поліпшенню умов естетичного виховання козаків. 

Мистецтвом козаки займалися за спокійного часу, після походів. "По обіді деякі козаки, закли-
кавши до свого гурту кобзаря, слухали пісень та дум. Увечері збиралися на січовому майдані або над 
Дніпром, щоб гуртом поспівати, а часом виправити на сопілках, скрипках, кобзах, басах та басолях; 
охочі ж до танців і під ту музику танцювали гопака" [5 ,6]. 

Запорозькі козаки зробили цінний внесок у різні сфери культури України. Ними було створено видатні 
твори художнього слова, зокрема пісні і думи. Багато дум було присвячено тяжкій долі невільників, що стра-
ждали на чужині. Ці твори виховували любов до Батьківщини і народу, а також почуття неприязні до понево-
лювачів, зокрема до турецько-татарських завойовників. Цикли дум "Маруся Богуславка", "Самійло Кішка" та 
інші за тематикою пройняті визвольними настроями – лицарство і героїка, побратимство і вірність правосла-
вній церкві. Визволення невольників зображується як найблагородніший подвиг.  

Отже, історія формування вітчизняних ідеалів естетичного виховання свідчить про наявність 
різноманітних підходів до його організації і проведення. В мистецьких ВЗО, які успадкували багатові-
ковий досвід формування естетичної майбутніх фахівців, вперше в історії спостерігається усвідомлене 
використання визначених засобів, методів, прийомів і форм естетичного виховання в педагогічному 
процесі. До нашого часу у вітчизняній педагогіці склалися теоретичні основи і методика естетичного 
виховання творчої молоді. Без естетичного виховання нині не може бути сформована творча особис-
тість всебічно і гармонійно розвиненого спеціаліста.  

Отже, естетичне виховання студентів ВМЗО є цілеспрямованим і планомірним процесом фор-
мування естетичних понять, смаків та ідеалів, ставлення до професії митця, до природи і мистецтва, 
до суспільства і побуту, до спілкування і взаємовідносин за законами краси та емоційно-чуттєвої чуй-
ності на прекрасне і бридке. Майбутній митець має бачити красиве, підвищене, героїчне, прекрасне у 
житті і праці, вміти зберігати і творити його. Означений процес передбачає набуття студентами есте-
тичних знань і формування в них відповідних переконань, потреб, інтересів, звичок, навичок і вмінь. 
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ЖАНР МЕЛОДЕКЛАМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ РОК-МУЗИЦІ 
 
Стаття присвячена використанню виконавського жанру мелодекламації у сучасній українській рок-музиці. 

Автор обирає для аналізу чотири тандеми поетів та музикантів: Юрія Андруховича та гурту "Karbido", Сергія Жа-
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Жан мелодекламации в украинской рок-музыке 
Статья посвящена использованию исполнительского жанра мелодекламации в современной украинской 
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Today one of borrowed rock music phenomenon is recitation of music – reading poems to music. This concert 
genre is the most appropriate for the modern Ukrainian rock, the recitation of music, appearing in theatrical environ-
ments, evolving phenomenon of academic tradition, has great potential to enrich the rock art.  

Experiments involving seemingly foreign to the rock art genres and forms were almost immediately after the 
emergence of rock music. For example, such genres as rock opera and concept album (which originated from the in-
strumental and vocal cycles Romantic era), appear less than a decade after the first rock 'n' roll. 

Today in Ukraine there are many examples of poetic rock tandems, the best of which we believe are common 
creative of Yuriy Andruhovych and band "Karbido", Sergiy Zhadan and the band "Sobaky v Kosmosi", Yuriy Izdryk and 
the "Drumtyatr", Artem Polezhaka with the band "Barabas". 

The result of collaboration Yuriy Andruhovych with polish band "Karbido", (their music is not the only rock) ap-
pears as a triptych of albums "Moonshine. Cinnamon. Absinthe ", written and published in 2008, 2009 and 2011. The first 
album of cycle, which has Ukrainian and Polish versions, is a monolithic and consists of nine tracks.All poems included in 
the album are free verse that sound during meditative, minimalistic accompaniment. Poetic material for the album "Cin-
namon" is taken from the book "Exotic birds and plants" and, unlike the previous one, consists of accentual-syllabic 
verse. At the same time, the musical language of the cycle is complicated and significantly expands the style aspect. The 
final part of the series "Moonshine. Cinnamon. Absinthe" is the clearest example of the use polystylism in trilogy. 

The results of the creative tandem of Sergiy Zhadan and the group "Sobaky v kosmosi" at this moment just de-
ducted three albums (respectively – three concert programs): "Sports Club of the Army" (2008), "The weapon of the pro-
letariat" (2012) and "Fight for Her" (2014). "Sports Club of the Army" consists of seven verses and the final number 
"Galya" performed by female folk Ukrainian song "Why do not you come." Most of the poems of Sergiy Zhadan, which 
were included in the album, are free verse, which reading on the background of primitive music parody (Zvenimir Babak), 
nostalgic ("Nataha"), dance ("Boxers") or mock-mourning ("Dimple") character. The album "Sports Club of the Army" is 
social in content. Sergiy Zhadan describes stories of addicts, migrant workers, athletes, poets as typical representatives 
of modernity. If the "Sports Club of the Army" consists almost entirely of free verse, the next two albums based purely on 
rhyming poetic material. In general, "Weapon of the proletariat" (2012) and "Fight for Her" (2014) are similar in structure 
and content and have distinct political content, with introduction of variable-improvised topical text, depending the time 
and place of performance of the band, and an unexpected ending. 

The poet Yuriy Izdryk picked general wave of interest literary and musical projects in 2010 with musician Greg-
ory Semenchuk founded the project "Drumtyatr" in which he not only reads poetry, but also plays the bass guitar. An 
exceptional musicality Izdryk's manner of writing (especially since poetry), his meditative style reading wonderfully com-
bined with a mixed style of music. "Drumtyatr", that has features electronic music, kraut rock, post-rock, rap and dubstep.  

In 2011 was released a joint album of poet Artem Polezhaka and band "Barabas" called "Spring. Love. Polez-
haka", where there is a strengthened role of music (compared with projects Y. Andruhovych and S. Zhadan). 

Increased interest of poetry plenty of audience in different periods, leading at first to its public readings (concert 
performance poetry), and then – to new forms of synthesis with other arts, particularly music. Native poets actively work 
with rock musicians in the form of readings of poems to music. 

Most supporters of collaboration with musical bands were representatives of the "first tier" of modern Ukrainian 
literature by Ivano-Frankivsk (Y. Andruhovych and Y. Izdryk) and Kharkov (S. Zhadan and A. Polezhaka) schools. Poets 
in similar projects use as accentual-syllabic verse and free verse (even if they are not typical for them, as is the case with 
Artem Polezhaka).  

Reading poems to music in modern terms-round attraction to synthesize a variety of genres, styles and forms of 
art has a great potential and broad prospects for development. 

Key words: recitation-genre rock-music, rock culture, poetry, modern Ukrainian literature. 
 
Характерною рисою рок-культури, попри на перший погляд нігілістичний її характер, є інтегру-

вання досвіду інших культур та різних видів мистецтв. Звернення рок-музикантів до класики і фольк-
лору, поезії та театру є запорукою як якості року за рахунок подібного постійного підживлення, так і 
його існування взагалі. 

Метою даної публікації є дослідження та визначення актуальності виконавського жанру мело-
декламації у сучасній українській рок-музиці. 

Експерименти із залученням на перший погляд "чужорідних" для рок-мистецтва жанрів та 
форм почалися майже одразу після виникнення рок-музики як такої. Приміром, такі жанри, як рок-
опера і концептуальний альбом (що зародився від інструментальних та вокальних циклів епохи Рома-
нтизму), виникають менш ніж за десятиліття після першого рок-н-ролу. 

На сьогоднішній день одним із запозичених роком феноменів, який дає йому змогу розвивати-
ся, є мелодекламація – читання віршів під музику. Саме цей концертний жанр є максимально дореч-
ним для сучасного вітчизняного року: мелодекламація, з'явившись у театральному середовищі, роз-
виваючись як явище академічної традиції, має великі можливості для збагачення рок-мистецтва. 
Також зазначимо, що у ХХ столітті читання віршів під музику активізувалося у періоди масового захо-
плення поезією як такою та її публічним виконанням – тобто на початку ХХ століття у середовищі по-
етів-футуристів та у 1960-ті роки, пов’язані з "шістдесятниками". Феномен масової зацікавленості по-
езією повною мірою відродився на перетині ХХ та ХХІ століть. Поетичні читання стали повноправним 
видом мистецьких заходів, охоплюючи дуже різну аудиторію: від "типових" читачів поезії, яскраво ви-
ражених інтелектуалів – до "випадкових" слухачів, від молоді до людей поважного віку. Неабиякою 
строкатістю вирізняються і самі заходи: поети читають свої вірші звідусіль: від камерних аудиторій на 
кшталт музеїв, літературних кафе, книгарень, тощо, до сцен у великих приміщеннях або ж просто не-
ба. Окрім масштабних фестивалів "Meridian Czernowitz" (Чернівці) та "Київські лаври" (Київ), левова 
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частка програми віддається поезії на літературно-видавничих (таких як "Форум видавців" у Львові, 
"Книжковий арсенал" у Київі тощо) та великій кількості загальномистецьких фестивалів і проектів. 

Отже, на початку ХХІ століття в Україні явище читання віршів під музику відроджується, широ-
ко розповсюджується і якісно зростає у межах культури третього пласту, зокрема – у рок-культурі. З 
одного боку, подібний синтез видається закономірним через відкриту і демократичну природу року: 
активне залучення мистецьких напрацювань "ззовні" є однією з головних його ознак. Водночас спо-
стерігаємо руйнування синкретичного первеня рок-мистецтва, у якому спочатку були відсутні розподі-
ли на кшталт "композитор-поет" або ж "автор-виконавець": автор (навіть якщо у його ролі поставала 
не одна особа, а колектив) був одночасно і творцем, і виконавцем твору. 

Для читань під музику рок-музиканти замість використання власного матеріалу не тільки звер-
нулися до творчості професійних поетів, а й напряму почали з ними співпрацювати, що свідчить про 
прагнення високої якості мистецького доробку. 

На сьогоднішній день в Україні є чимало прикладів поетично-рокових тандемів, найяскравішими з 
яких, на нашу думку, є спільна творчість Юрія Андруховича і гурту "Karbido", Сергія Жадана та гурту "Соба-
ки у космосі", Юрія Іздрика та проекту "Drumтиатр", Артема Полежаки з гуртом "Барабас". 

Результат співпраці Юрія Андруховича з польським гуртом "Karbido" (музика якого не є чистим 
роком) постає у вигляді триптиху альбомів "Самогон. Цинамон. Абсент", записаних і виданих у 2008, 
2009 та 2011 роках відповідно. Перший альбом циклу, що має українську і польську версії, складаєть-
ся з дев'яти треків і є монолітним, якщо не враховувати заключний номер-сюрприз, у якому Юрій Анд-
рухович у супроводі гурту співає українську народну пісню "Зеленая ліщинонько". Інші вісім творів – 
верлібри (окрім білого вірша "Козак Ямайка"), що звучать під медитативно-мінімалістичний акомпане-
мент. Напрочуд цікавим є другий вірш "The Very Best Of Tabloids", у якому на фоні примітивно-
саркастичних ударних та дисонансних пасажів переліковуються химерні новини, одна з яких дала на-
зву альбомові: "Самогонна трагедія не навчила нічому". 

Поетичний матеріал до альбому "Цинамон" взятий зі збірки "Екзотичні птахи та рослини" і, на 
відміну від попереднього, складається із силабо-тонічних віршів. У той же час музична мова циклу 
ускладнюється та значно розширюється у стильовому плані. Разом зі звичними арт-роковими акомпа-
нементами композиції в альбомі побудовані суто на звуконаслідуванні та шумах ("Підземне Зоо"), хоро-
вому академічному ("Зміна декорацій") або фольклорному ("Весна виникала, де тільки могла") співі a 
capella. Центром платівки є твір "Танго ''Біла Троянда''", у якому поет в останніх рядках кожної стопи (що 
відіграють роль приспівів) переходить на спів. Окрім дванадцяти композицій всередині альбому, до "Ци-
намону" входить бонус-трек "Індія" – двадцятихвилинна композиція з алюзіями на давньоіндійські раги. 

Заключна частина циклу "Самогон. Цинамон. Абсент" – найяскравіший зразок використання по-
лістилістики у трилогії. В одному альбомі співіснують народний мелос, рифи рок-гітар та авангардні ато-
нальні пасажі; тексти написані як українською (включаючи діалект у "Ой, піду я до леса"), так і іншими 
мовами – польською, італійською, англійською, німецькою та вигаданою. На платівці "Абсент" присутня 
також інструментальна композиція "Вальс чорнокнижників" – мінімалістична композиція, кожен такт пер-
шої частини якої складається з репетиції трьох четвертних нот, зіграних "в унісон" ударними і скреготли-
вою скрипкою. Проте, не дивлячись на стильову різноманітність "Абсенту", він є повноцінним концептуа-
льним альбомом, бо написаний за мотивами роману Ю. Андруховича "Перверзія". 

Результати творчого тандему Сергія Жадана та гурту "Собаки в космосі" на даний момент так 
само вираховуються трьома альбомами (відповідно – трьома концертними програмами): "Спортивний 
клуб армії" (2008), "Зброя пролетаріату" (2012) та "Бийся за неї" (2014). 

"Спортивний клуб армії" складається з семи віршів і заключного номеру "Галя", виконаного жі-
ночим фольклорним ансамблем української народної пісні "Чом ти не прийшов". Більшість поезій Сер-
гія Жадана, що увійшли до збірки – верлібри, які без жодного натяку на ритмічність, вільно читаються 
на фоні музики примітивно-пародійного ("Звенімір Бабак"), ностальгійного ("Натаха"), танцювального 
("Боксери") або пародійно-траурного ("Жмур") характеру. У творі "Воєнкомат" музично-поетичний діа-
лог інший: вербальний текст, що читається у тиші, періодично переривається "вторгненням" рифів жо-
рсткого гітарного панк-року. Єдиним силабо-тонічним віршем в альбомі "Спортивний клуб армії" є "То-
рчок", для музичного втілення якого "Собаки в космосі" звернулися до стилю регі. Також "Торчок", 
окрім ритмічності і римованості у вірші, відрізняється від решти матеріалу збірки наявністю вокальних 
фрагментів (якщо не брати до уваги пісню "Чом ти не прийшов" у фінальному та її фрагмент у передо-
станньому номерах). Співається тільки пряма мова ліричного героя. 

Альбом "Спортивний клуб армії" є соціальним за своїм змістом. У ньому Сергій Жадан описує 
історії з життя наркоманів, гастарбайтерів, спортсменів, поетів, як типових представників сучасності. 
За ідейними та стильовими ознаками спільна творчість С. Жадана та "Собак в космосі" перегукується 
з кінозбіркою "Мудаки. Арабески" та творами художників-жлобістів (І. Семесюка, А. Єрмоленка та ін.). 
"Спортивний клуб армії" (як і два наступні спільні альбоми музикантів та поета) можна назвати музич-
но-поетичним аналогом жлоб-арту – напрямку в українському мистецтві (спочатку – образотворчому), 
що виник у середині 2000-х років як реакція на "ніщивний вплив масової культури на формування і ви-
ховання сучасного індивідуму, різні форми соціальної, професійної та інтелектуальної мімікрії, що ста-
влять на меті підвищення коефіцієнту власного споживання" [3]. 
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Якщо "Спортивний клуб армії" майже повністю складається з верлібрів, то два наступні альбо-
ми побудовані суто на римованому поетичному матеріалі. Взагалі "Зброя пролетаріату" (2012) і "Бийся 
за неї" (2014) схожі між собою за структурою та змістом: складаються з одинадцяти та десяти треків 
відповідно, мають яскраво виражений політичний зміст, кожний альбом має вступ зі змінно-
імпровізаційним злободенним текстом, що залежить від часу та місця виступу гурту, та несподіваний 
фінал. Проте твори з останнього альбому важко визначити як читання під музику – композиції скоріше 
тяжіють до речитативних пісень; у кожній з них можна виділити приспів – повторюваний чотиривірш 
(переважно), що наспівується або масово скандується. Подібний речитатив спостерігаємо і у "Зброї 
пролетаріату": це відомий вірш "Триста китайців", чотири рядки якого повторюються кілька разів, пе-
рериваючи поетичну оповідь автора, таким чином відіграючи роль приспіву: 

"Триста китайців до Буда-Будапешту 
Триста китайців до Буда-Будапешту, 
Триста китайців до Буда-Будапешту. 
Перші на місці, підтягнуться і решта". 

Порівняно із "Спортивним клубом армії", стильова палітра "Зброї пролетаріату" дещо розши-
рилася: до панку і регі додається диско (особливо у творі "Come on") та елементи клубної електронної 
музики (як вступ і програші з "космічним" звучанням у "Триста китайців"). "Собаки в космосі" опанову-
ють техніку використання звуконаслідування: текст вірша, однойменного за назвою з альбомом, почи-
нає звучати на фоні вистукування S.O.S. азбукою Морзе. У збірці присутні як вірші з чітким ритмом і 
римами, які поет виконує близько до речитації, так і "фірмові" жаданівські вірші з довгими рядками, під 
час прослуховування яких рима не одразу є помітною. 

Останні треки у "Зброї пролетаріату" та "Бийся за неї", як і у першому альбомі, вельми "виби-
ваються" із загального настрою. Другий диск завершується серйозним ліричним віршем "Жінка" ("Хай 
забуває про все, хай забуває навіть про мене / Лише про мене хай забуває в останню чергу"); третій – 
трагічним віршем "Марат". Характерно, що в обох випадках різка відмінність поетичного матеріалу 
жодним чином не вплинула на характер акомпанементу. 

Поет Юрій Іздрик, підхопивши загальну хвилю зацікавлення літературно-музичними проекта-
ми, у 2010 році разом з музикантом Григорієм Семенчуком заснував проект "Drumтиатр", у якому не 
тільки читає вірші, але й грає на бас-гітарі. Неабияка музичність манери письма Іздрика (тим паче, по-
етичного), його медитативний стиль читання дивовижно поєднуються зі змішаним стилем музики. 
"Drumтиатр" має риси електронної музики, краут-року, пост-року, репу, дабстепу, а в одному з інтерв'ю 
він визначений як "літературно-музичний психоделічний балаган" [4]. 

Дійсно, весь творчий доробок "Drumтиатру" пронизаний психоделічністю. Навіть іронічний 
вірш-присвята "Оксана Забужко" ("Осіння осанна Забужко Оксані") за рахунок коротких рядків, витри-
маних у одному ритмі, кожен з яких закінчується різними римами на слово "Забужко", звучить доволі 
медитативно. У деяких аудіоверсіях віршів повторювані їх частини у рефренах звучать подібно мант-
рам. Найяскравіші з них – "РимуРим" ("Риму рим, херувіму – херувім, / Кролікам – свободу, дєвочкам – 
дим, / Мусору – патрон, депутату – гранату, / Треба пам'ятати – за все буде відплата") та "Горілка. 
Яд." ("Для всіх тупих і для маленьких малят / Я вкотре говорю: горілка – яд. / Ну і інші похідні – пиво, 
кон'як. / Алкоголь – найгірший солдат і жорсткий джихад"). 

У свою чергу, психоделічність "Drumтиатру" досягається кількома найбільш вживаними гуртом 
та яскраво вираженими музичними способами. Одним з них є специфічний акомпанемент, що вводить 
слухача у потрібний стан. Зазначимо, що у кожної композиції він різний. Наприклад, вірш "Де ти літа-
єш" звучить під простий, на перший погляд, ритмічний малюнок з двох восьмих і чверті, який за умови 
тембру жорстких ударних та імітації плеску є алюзією на мерк'юрівське "We Will Rock You"; потрібної 
атмосфери віршу "Че Гевара" надають африканські ритми етнічних ударних, а "стрьомність" "Стрьому" 
посилює атональна тема вступу, виконана синтезованим "космічним" тембром. 

До другого музичного способу досягнення трансовості, повною мірою використаного гуртом, 
віднесемо спецефекти. Окрім використання немузичних звуків (як дитячих моторошних криків у "Жи-
добандерівці"), музиканти активно використовують ефект відлуння, при якому вірш накладається сам 
на себе і звучить каноном ("Кобзарики", "Горілка. Яд", "Юля"). У свою чергу, в шестихвилинній "Оксан-
ці" (єдиний верлібр, використаний у проекті), а також у творах "Джихад" та "І.Р.А.", завдяки зміні звич-
ного балансу для вокально-інструментальної (у даному випадку "декламаційно-інструментальної") му-
зики та обробці голосу, поезія відходить на другий план, стає тлом, одним з елементів музичного 
твору, і несе скоріше сонорне навантаження, ніж виконує змістову функцію. 

Як не дивно, але і Юрій Іздрик, соціальна спрямованість поезії якого вельми нівелюється від-
ходом у психоделічність, теж потребує у своїй музично-літературній творчості суто ліричних пауз. Та-
кою є "Говори зі мною (Молитва)". Музичне втілення композиції витримано у стилістиці гурту, про що 
свідчить і акомпанемент, і "сомнамбулічне" "напівнаспівування" тексту (у кожному третьому рядку на-
віть присутній умовний стрибок інтонації з ІІ на V ступінь), але за своїм вербальним текстом вона є 
інтимним зворушливо глибоким монологом. 

У 2011 році вийшов спільний альбом поета Артема Полежаки і гурту "Барабас" під назвою "Ве-
сна. Любов. Полежака", у якому спостерігається посилена роль саме музичного начала (порівняно з 
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проектами Ю. Андруховича та С. Жадана). Під час читання поетом більшості віршів, що увійшли до 
збірки, контрапунктом до вербального тексту звучать остинатні теми, які не відіграють ролі акомпане-
менту, а здебільшого є рівнозначними до віршів. Виключенням слугує композиція "Клава", у якій вер-
бальний текст "начитується" під акомпанемент акустичних барабанів, а після кожних чотирьох рядків 
звучить вигук жіночого імені, що є своєрідним приспівом. В інших випадках мелодичний матеріал тво-
рів або співається ("Купи мене, мила", "Поет-підарас", "Привид Барака Обами", "Моя країна", "М2 ест-
рада"), або є інструментальним ("Двоглавий Христос", "Потап і Настя", "Аднакласнікі.ru"); теми до ньо-
го у деяких випадках є цитуванням популярних мелодій: в "Аднакласнікі.ru" використовується програш 
пісні "Satisfaction" гурту "Benni Bennassi", музична складова композиції "Двоглавий Христос" побудова-
на на темі Енніо Моріконе до фільму "Хороший, поганий та злий", у "М2 естрада" цитується "Марш 
трійці" Олександра Зацепіна з "Операції Ы", а "Осіння фантазія або Балада про двох хасидів" почина-
ється з виконання "Хава Нагіла" чоловічим хором, після чого вірш читається на фоні "7.40". Також у 
деякій мірі цитуванням можна вважати низхідний гамоподібний сигнал під час голосування у Верхов-
ній Раді, з якого починається твір "Зроби мені імпічмент". 

Вірші до композицій "Потап і Настя" та "Аднакласнікі.ru" є верлібрами, що не характерно для 
поета. Вірш "Видатний український поет", хоча і входить до альбому, звучить у тиші. Ліричним відсту-
пом, зовсім не схожим ні на концепцію збірки, ні на поезію А. Полежаки, є вірш "Коли ти повернешся" з 
фортепіанним акомпанементом у стилі жіночого софт-року. Так само, як твір "Вони кажуть" (верлібр з 
блюзовим фортепіанним акомпанементом), що не увійшов до альбому, "Коли ти повернешся" є "мит-
тєвим нападом ліричності" іронічного "плакатного" поета. 

Підвищена зацікавленість поезією великою кількістю аудиторії у різні періоди призводить спо-
чатку до її публічних читань (концертного виконання віршів), а потім – до нових форм синтезу з іншими 
видами мистецтва – зокрема, з музикою. Вітчизняні поети активно співпрацюють з рок-музикантами у 
формі читань віршів під музику. Подібний симбіоз вигідно репрезентує соціальну лірику: музика підси-
лює "плакатність" віршів-маніфестів, робить їх ще більш доступними для слухача. 

Найбільшими прихильниками співпраці з музичними колективами виявилися представники 
"першого ешелону" сучукрліту івано-франківської (Ю. Андрухович, Ю. Іздрик) та харківської (С. Жадан, 
А. Полежака) шкіл. Поети у подібних проектах використовують як силабо-тонічні вірші (які читаються 
або в одному темпоритмі з музикою – наближаючись до репу, або поліритмічно та поліметрично з 
акомпанементом), так і верлібри (навіть якщо вони не є для них характерними, як у випадку з Артемом 
Полежакою). Також за усіма законами жанру концертних виступів, яким би не був ступінь жорсткої іро-
нії та цинічного сарказму переважної більшості поетичного матеріалу, в альбомі (або у концертній про-
грамі) обов'язково присутній серйозний вірш філософського ("Марат" у Сергія Жадана та "Just in 
between" Юрія Андруховича) або інтимно-ліричного ("Жінка" Сергія Жадана, "Коли ти повернешся" та 
"Вони кажуть" Артема Полежаки, "Говори зі мною" Юрія Іздрика) спрямування. Подібного ефекту що-
разу досягає на своїх концертах дніпропетровський гурт "Гражданин Топинамбур", завершуючи сати-
ричний (подекуди пародійний) виступ, подібний до буфонади, піснею-сповіддю "Знакомьтесь" ("Знако-
мьтесь, это мой внутренний мир, / Он соткан из чёрных дыр / И нескольких полюсов / Под толстою 
кожей … Знакомьтесь, это моя глубина / И сверху до самого дна/ Она никому не видна, / Упрятана 
прочно"), сприйняття якої значно посилюється за рахунок контексту. 

Читання віршів під музику у сучасних умовах всебічного тяжіння до синтезування різноманітних 
жанрів, стилів та видів мистецтва має великий потенціал та широку перспективу розвитку. 
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ШРИФТ В ЕКСЛІБРИСІ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
У статті розкриваються поступові кроки критичного аналізу шрифтових написів у екслібрисі, їх ролі у ком-

позиції з урахуванням їхніх властивостей та якостей, з дотриманням стильових форм, видів, тонового та колорис-
тичного вирішення. Наведено орієнтовні вимоги та характеристики шрифтових гарнітур. 

Ключові слова: шрифтові написи, стильові форми, рукописний, рисований, композиційні засади, гармонія, 
тон, колір. 

 
Сафонова Татьяна Васильевна, старший преподаватель, Институт искусств художественного 

моделирования и дизайна им. С. Дали 
Шрифт в экслибрисе: критический анализ 
В статье раскрываются шаги критического анализа шрифтовых надписей в экслибрисе, их роли в компо-

зиции с учетом их свойств и качеств, с соблюдением стилевых форм, видов, тонового и цветового решения. На-
ведены ориентировочные требования и характеристики шрифтовых гарнитур. 

Ключевые слова: шрифтовые надписи, стилевые формы, рукописный, рисованный, композиционные ос-
новы, гармония, тон, цвет. 

 
Safonova Tatyana, senior lecturer, S. Dali Art Institute art modeling and design 
Fonts in exlibris: critical analysis 
The article studies gradual steps regarding the critical analysis of inscription fonts in terms of exlibris composition. 
The small size of exlibris is a problem for analysis efficiency – it’s difficult for the artist to reflect the authenticity 

of font form and style, and for the researcher – to see all peculiarities, but the author thinks the analysis should be done. 
The forms of font styles are related to the essence of artistic exlibris. One may see a Greek capital, Gothic style, 

Art Nouveau, old-Russian decorative inscription – script and cyrillic. 
There are exlibris where hand-written and drawn fonts are used. 
The hand-written fonts are calligraphic ones that are created by applying pen with different pressure to create a 

thin line of different thickness – this is an ordinary bi-pressure calligraphy. Among these fonts artists prefer to create in-
scription using a white line on a black background, using a black line on a white background. 

Among drawn fonts are the initial font, edited by the graphic artist N. Illyin, ornamental writing, silhouette-like etc. 
It’s possible to complete a critical analysis of the font inscription due to general requirements: clarity, readability, 

simplicity of font, stylistic relevance between font and image, relevance between font size and image. 
Authors of exlibrises use fonts that may be defined based on: drawing style (straight, oblique and italic), density 

(normal, thick, thin), saturation (light, semi-bold, bold). 
Such approach allows one to see fonts that are present in exlibris and are like typographic fonts with just slightly 

noticeable notches, to detect sub-type of squared. 
Author of the article also noticed that sometimes there are inscriptions that are not fully relevant to image and 

style. This is revealed in the contrast of graphical forms, in using several inscriptions done under different angles, unsuc-
cessful usage of different font sizes. 

Some inscriptions are done by decorative wedge font and can be either white on a black background, or vice 
versa. Sometimes a decorative font look is very special when it’s created by a wide graver. 

Unusual solution is to merge the drawn font with image so that the font is like the continuation of the image, e.g. 
hedgehog needles or letters-leaves of the tree. 

When artist wants to create a monumental composition in exlibris, then he uses relief or surround font that ex-
press illusion of thickness and depth. 

Memorial exlibris sometimes may have rhymed text from literary work, e.g. taken from T. Shevchenko’s works. 
They are done in simple drawn font, sometimes even calligraphic. It’s difficult here to implement it successfully, because 
of a small space devoted to this. 

Moreover, the same reason along with the compositional solution that had not been thought beforehand re-
sulted in unsuccessful result. The study exposed the fact that artists usually drop spaces between words that reduce 
readability and attractiveness of font as an artistic element. 

Isolated from artistic plot, portrait or landscape, it’s not possible to study the art of inscription. Inscription as an 
integral part of the composition has not only certain characteristics but is more like a compositional indicator that repre-
sents the quality and features the whole picture. In different cases, being placed close to the image, the inscription is 
done in a relevant font supports the overall composition due to symmetrical placement, accents the asymmetry and pin-
points the key element in it. 

The general sense of composition can be seen in font forms, inscriptions grouped in blocks along with linear, 
spotted or stroke image – all this creates illusion of static or dynamic movement. 

Font inscriptions can be seen in many places. It may create a circle-, square-styled form, may be helix-like or 
repeat the image form, outline it or be a curled line. 

Sometimes there are cases of difficult reading – vertical inscriptions that goes from top to bottom are perceived 
like flipped upside down and are quite unusual for Slavonic people. 
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Considering artists participating actively in international events, including exlibris-related international sphere, 
there are Russian and English inscriptions in exlibris. 

Usually there’s only one font style that is used in exlibris composition, but there are also cases when three, four 
or more fonts can be used. In that case, critical analysis should be based on level of harmonic co-existence and evalua-
tion of successful solution or detection of drawbacks. 

In book illustration, artists introduce decorative lines; write initial word letters as special capital letter, ending in-
scriptions turn into stylized pictures (leaves), vignettes. 

There are various styles how to write words: exlibris, from book, collection of books, "from library of", "library of", 
"EL". Restrained by a closed small space of composition, artists split up words spelling them out, build up vertical blocks; 
– all this creates a harmony of perception. The best way is to use an abbreviated "EL". 

Artists usually print out exlibris works in black-and-white editions on a white paper, sometimes they use color 
paper depending on a single case or for a conceptual presentation (album edition). Single-color printouts are done in red, 
ochre, terracotta variants. It’s also worth to point out the quality of carving, technique of implementation that influence 
directly on readability of a font inscription and ease of a whole graphics perception. 

All peculiarities of font inscriptions in exlibris composition were reviewed and described above give base for the 
estimation of an overall value of an artistic masterpiece. 

Key words: inscription font, style forms, hand writing and painted fonts, basics of composition, harmony, tone, 
colour. 

 
Функціональне призначення шрифту в екслібрисі – бути носієм інформації, що у більшості ва-

ріантів передає і засвідчує, кому він належить. З точки зору художньої мови шрифт дає змогу певну 
інформацію передати графічною формою, яка утримує художні та естетичні риси. Професійний крити-
чний аналіз мистецького твору є важливим критерієм оцінювання його художньої концепції.  

Створена С. І. Смирновим класифікація письма в історичній послідовності, відмінність шрифтів 
зі співвідношення штрихів, наявності у формі літер серіфів [7, 12], а також енциклопедія Г. А. Кнабе [4, 
211] полегшує метод аналізу шрифтового напису в екслібрисі. 

Питанням мистецтва шрифту періоду 1964–2006 рр. присвячені праці В. Тоотса [8], Ю. Герчука 
[1], Ю. Гордона [2], [10], О. В. Снарського [6], С. І. Смирнова [7], М. Г. Різника [5]. Вони дають змогу 
спиратися на них в обґрунтуванні критичного аналізу. У своєму дослідженні М. Яковлєв розглядає 
шрифт як об’єкт технічної естетики, а також як важливу складову частину загальної культури, такої, як 
музика, мистецтво, архітектура [9, 81]. У 2010 році до вивчення шрифтового екслібриса зверталась О. 
Яремчук, роблячи акцент на розкритті його композиційних, функціональних та декоративно-
пластичних аспектах [12].  

На сьогодні залишаються маловивченими шрифтові написи в художніх екслібрисах, в яких ху-
дожники поєднують написи із сюжетом або образом. У статті Е. Кузнецова "Типологія шрифту" (1983) 
зазначено, що робота над рисованим шрифтом принципово відрізняється від набірного [11]. Його ме-
тою є не алфавіт як абстрактна єдність, а конкретний твір – напис, тобто композиція. Тому що напис 
не може розглядатися самостійно поза зображувальними елементами, з якими він часто сполучений. 

Критичний аналіз мистецтва шрифту в художньому екслібрисі можна вважати актуальним як тео-
ретичний матеріал – для розуміння існуючих зразків та як практичний – для створення авторського твору. 

Мета статті розкрити всі особливості шрифтових написів у художньому екслібрисі. 
У мистецтві екслібриса більшість художників, які отримали певну професійну підготовку в 

шрифтових формах, використовують їх. Малий розмір твору – екслібриса (110х130) – заважає відобра-
зити ідентичність напису в шрифтовій формі та стилі, а для дослідника – побачити всі тонкощі. Тому іно-
ді художники збільшують розмір екслібриса, щоб відобразити всі деталі композиції, що не бажано, тому 
що він перетворюється на ілюстрацію.  

Аналіз екслібрисів багатьох художників дозволив виявити те, що перед ними не так гостро сто-
їть проблема виразності шрифтів – з причини мініатюрності твору, хоча деякі з них гідні високої оцінки 
виконавчої майстерності (Б. Сорока, М. Неймеш, М. Стратілат, В. Шпак, В. Ломака, О. Литвинов, 
В. Усолкін та ін.).  

Різні по формі і стилю шрифти викликають певні історичні асоціації: згадаємо древньоруський 
устав, полуустав, в’язь, цивільний шрифт [6, 3]. Так, стильові форми шрифтів в екслібрисі зустріча-
ються у випадках, якщо художник створив композицію, яка пов’язана, наприклад, з грецькою темати-
кою або образом (екслібрис А. Сівака "Кліо" для Маріо де Філіппіса) – шрифт схожий на "Грецький ка-
пітал" [7, 13].  

Шрифт в екслібрисі відповідає характеру того або іншого зображення, створюючи з ним єдине 
стильове і композиційне ціле і являється дуже суттєвим елементом композиції. В екслібрисах худож-
ника Б. Сороки для Аліси Вайцнер (1980) та Матіса Вайцнер (1980) застосований шрифт готичного 
письма – текстура, який співзвучний зображенню, розташованому по периметру. Художниця Ю. Майс-
тренко в екслібрисі для київської Академії образотворчого мистецтва і архітектури (1900) використала 
шрифт стилю ар нуво для написання слова Ex libris. 

Історична тематика в екслібрисі О. Литвинова для Г. Босенка "Козацькому роду нема перево-
ду" підтримується написом шрифтової композиції, створеної декоративним древньоруським письмом – 
в’язю, а в екслібрисі "2000 віри Христової" для Митрополита Харківського та Богодухівського художник 
М. Стратілат у написі використав кирилицю, рисунок якої засвідчує джерело [3]. 
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Високі естетичні та стильові якості шрифту виявляються лише у результаті вивчення культури 
шрифтових форм в їх історичному розвитку. Схожий на декоративний шрифт з клиновидним штрихом, 
який було створено на основі кирилиці, застосований в екслібрисі художником В. Юрчишиним для 
П. М. Попова (1959). 

В екслібрисах художники користуються рукописними та рисованими шрифтами, різноманіття 
яких обмежити неможливо і які можуть повністю відповідати композиційному змісту та смислу. Ці 
шрифти в мистецтві екслібриса є різноманітними як за рисунком, так і за технікою виконання. 

Рукописний шрифт, який виконується від руки, в екслібрисі схожий на каліграфію – письмо, 
зроблене тонкою лінією пером (екслібрис В. Лопати для книгозбірні Петра Перебийноса). Існує багато 
видів каліграфічного письма, один з них – звичайний. Це письмо двунатисне, тобто жирна основа і то-
нкі з’єднувальні штрихи (екслібриси Б. Куновського для Ю. Сича (1989). Експериментальні трансфор-
мації каліграфічного письма можуть відбуватися при його написі пензлем. А якщо автор відображає 
його курсивом, нахилом та без проміжних пропусків, то ці пошуки стають складночитаємими (власний 
екслібрис В. Сергєєва). Каліграфічне письмо в екслібрисі може бути виконаним білою лінією на чор-
ному тлі і більш прийнятним варіантом – чорною лінією на білому тлі (екслібриси Г. Давидовича для 
О. Краєвської (1963) та М. Старовойта для Г. Філатова (1968).  

Найтиповіші твори каліграфічного письма в мистецтві екслібриса – роботи художника В. Шпака 
(екслібриси для М. М. Маловського та К. В. Чумака, для бібліотеки Київського державного художнього 
інституту). У наведених прикладах шрифтові написи є невід’ємною частиною композиції, доповнюють 
її та привносять вишуканість та легкість у сприйнятті, іноді романтичність.  

Рисований шрифт в екслібрисі найпоширеніший. На етапі створення ескізу екслібриса худож-
ник ретельно проробляє і рисований шрифтовий напис, який може змінюватися варіабельністю у ме-
жах обраного художником типу [16]. На цьому етапі роботи вже визначається чорно-біле вирішення 
шрифту. Залежно від теми і авторського задуму художника шрифт стає виваженим, святковим, тяж-
ким, старомодним, сучасним або представляє поєднання у композиції двох: вишуканого та по дитячо-
му веселого шрифтів (екслібрис О. Литвинова для Босенка (1991)).  

До рисованих шрифтів відноситься такий елемент, як перша літера прізвища або ім’я власника 
екслібриса, схожий на ініціал або буквицю при оформленні початку тексту в книзі (екслібрис К. С. Коз-
ловського для Стефанії Гебус-Баранецької (1962)).  

Своєрідним є художньо-зображувальний спосіб перетворення літер в елементи орнаментова-
ного напису (екслібрис К. Козловського для Є. Сідрабса (1959)). Шрифтовий напис може набувати си-
луетного вигляду в співзвучності з силуетним ажуром (екслібрис художника В. Співака для Теліженка). 

Основними вимогами до шрифту є: чіткість, ясність, читабельність, простота шрифту, стиліс-
тичне поєднання шрифту та зображення, узгодженість масштабу шрифту із зображеннями. Крім того, 
будь-який шрифт може характеризуватися: по характеру накреслення – прямий, похилий, курсивний; 
по щільності – нормальний, широкий, вузький; по насиченості – світлий, полужирний, жирний [7,17]. 

В екслібрисах одночасно зустрічаються декілька з них (екслібриси Г. Кореня для Миколи Лит-
вина та В. Співака для Теліженка) – шрифти прямі, нормальні, світлі, чітко читаються, ясні, прості, по-
єднується з зображенням, масштаб літер прийнятний. Прямий, широкий, жирний – така характеристи-
ка шрифту в екслібрисі В. Перевальського для І. Гончара (1966) і схожий на підвид брускового. В 
композиції квадратні літери шрифтового напису перегукуються з тією ж формою екслібриса, навіть 
ілюзорно продовжують щільність зображень куща калини.  

В екслібрисі художника В. Стеценка для бібліотеки УРСР поєднано у композиції два написи, в 
яких відобразилися всі вимоги до шрифту. Обидва нагадують типографські шрифти з ледь помітними 
серіфами. До типографських елементів оформлення відносяться лінійки(екслібрис В. Усолкіна для 
Володимира Мар’їна (1988) і має на кінцівках стилізовані листочки.  

Шрифт в екслібрисі відповідає характеру того або іншого зображення, створюючи з ним єдине 
стильове і композиційне ціле і являється дуже суттєвим елементом композиції (екслібриси Б. Сороки 
для Аліси Вайцнер (1980) та Матіса Вайцнер (1980)). В них шрифт готичного стилю співзвучний зо-
браженню та розташований по периметру.  

Гарно виконана композиція може бути легко зіпсована шрифтом, який невміло застосований 
або невдало пов’язаний із зображенням за масштабом або стилістично (екслібриси О. Киянського для 
Марійки Бурмаки (2001) та А. І. Бахматова для С. В. Борисова (1975). В останньому шрифтовий напис 
прізвища власника екслібриса, виконаний по вертикалі, є вузьким, жирним, переважує композицію у 
правий бік, масштабом та стилістично не поєднується з лінеарним зображенням.  

Помічено, що композиційна насиченість в екслібрисі шрифтовими написами те ж має велике 
значення, особливо тоді, якщо написи розташовані під різними кутами зору (екслібрис І. Філіпченко 
для Т. І. Медведєвої (1979)). 

Індивідуальна зображувальна мова відображає професійність художника. Авторську стилісти-
чну особливість можна виявити в екслібрисах багатьох художників. Майстриня різця С. Гебус-
Баранецька має своєрідну зображувальну манеру, яка завжди доповнюється шрифтовим написом, 
зробленим білими літерами на чорному тлі (екслібрис для Лесі Вітрук, Каськова (1965). У Б. Сороки – 
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завжди чорні написи на білому тлі (екслібриси для Звеніслави Калинець (1980) та Аліси Вайцнер 
(1980)). У силу зорових ілюзій чорні літери на білому тлі здаються меншими, ніж білі на чорному тлі [6, 4].  

Знайдено у творчих роботах художниці С. Гебус-Баранецької для А. Попова (1962) та М. Не-
ймеша для Ю. Киянського шрифтові написи, які створені широким штихелем. Напис сприймається сві-
тлим, чітким, легким і виваженим.  

Цікавий прийом представляє собою напис в екслібрисі, який є продовженням зображувального 
образу (екслібриси художників М. Неймеша для В. Бакуменка (2004)). Тут літери асоціюються з листям 
велетня-дерева, а у Д. Божка для Г. Гутмана (1963) – з голками їжака. 

Один із шрифтових зображувальних різновидів є рельєфно-об’ємний екслібрис (Л. Орел та 
Є. Горельчик для музею історії медицини УРСР (1986)).  

В композиціях екслібрисів зустрічаються віршовані рядки з літературного твору, цитати відо-
мих поетів або прислів’я (екслібриси М. Неймеша для В. Бурмаки (2001) та В. Усолкіна для Володими-
ра Марьїна (1988), Т. Баленка). В них емоційно-асоціативна виразність написів виконана вільними 
простими рисованими шрифтами.  

Зустрічаються варіанти, коли художники, створюючи написи, прибирають міжлітерні пробіли (екс-
лібрис Б. Куновського для В. Чумаченка (1987), що знижує читабельність, особливо при малій висоті його.  

Визначено, що мають місце композиційні закони відносно розташування шрифтових написів в 
екслібрисі. Властивості та якості розкривають гармонійні співвідношення, тобто присутність симетрії 
(екслібрис Б. Сороки для Матіса Вайцнера), В. Лопати для Г. Лопати), пропорційних відносин (ексліб-
рис В. Стеценка для Бажана (1965), ритму (екслібрис В. Юрчишина для П. М. Попова (1959), компози-
ції (екслібрис В. Леоненка для Наукової бібліотеки університету "Києво-Могилянська Академія" (1993)), 
цілісність (екслібрис М. Маловського для О. Довженка (1964)).  

Дослідження показало, що більшість екслібрисів, створених художниками, мають асиметричні 
композиції, в яких шрифтові написи урівноважують її, що дає смогу досягнути гармонічної цілісності 
(екслібриси Б. Куновського для Танюши Полканової, Андрія В’юника, М. Неймеша для М. Є. Трухниць-
кого, В. Ломаки для сім’ї Біляєвих (1998), О. Обраци для Ірини Ольшанської (1968), Г. Малакова для 
Юрія Белічка (1966), М. Стратілата для Ніни Матвієнко (1983) та інші).  

До композиційних засобів у відображенні станів як зображень, так і шрифтових написів відно-
ситься передача стану спокою (статика) (екслібрис Б. Куновського для Ф. Плотніра (1989)) та руху (ди-
наміка) (екслібрис Я. Музики для Дарії (1960), М. Шамрили для Е. Гетьманського (1975), М. Стратілата 
для Оксани Омел’янчик (1986), В. Ломаки для Вячеслава Чорновіла (1993)).  

Фантазії художників вражають різноманітністю варіантів. Іноді зустрічаються екслібриси, в ком-
позиціях написи складно прочитати (екслібрис О. Масика для В. Манжули (1970)). 

Неможливо не погодитись з тим, що у розміщені тексту слід уникати вертикальної побудови 
рядку: це не відповідає системі руського письма [8, 4], взагалі слов’янського. Та, враховуючи авторсь-
кий задум, тут постає питання читабельності (екслібриси Ю. Процана для Музею Трипільської культу-
ри (2008) – напису "музей трипільської культури", М. Стратілата для Зінона Матківського (1989) – ім’я 
власника, О. Оброца для М. Л. Левицького – прізвища власника). Правильне та вдале вирішення на-
писання інформації (екслібрис В. Шпака для Людмили Невідомської (1973)).  

Нечитабельність проявляється іноді тоді, коли техніка виконання не дала гарного результату 
(екслібрис Д. Дроботюка для Петра Нестеренка (2008)), але у більшості вирішень шрифтові написи, 
гармонійно вписані у композицію (екслібриси М. Стратілата для В. Євтушевського (1998) та Богдана 
Певного (1990), М. Неймеша для М. Є. Трухницького та власний, Б. Сороки, для Андрійчика Горонди-
ловського). 

На прикладі екслібриса Г. Сергєєва для Катерини Янскі-Міхаелсон можна помітити, що худож-
ники для іноземних замовників створюють написи іншомовними мовами.  

Складність в оцінюванні екслібриса представляють варіанти, коли шрифтові написи представ-
ляють набір великої кількості різновидів шрифтів (екслібрис І. Пантелюка для бібліотеки ім. Марка Во-
вчка (1997)). Найприємніше сприймається шрифтова інформація, виконана одним, двома та трьома 
шрифтами (екслібриси Б. Куновського для Танюши Полканової, В. Шпака для М. Шудрі, О. Мистецько-
го для бібліотеки мистецтв (1980), М. Неймеша для О. Литвинова та власний М. Неймеша).  

Найкращий спосіб вписати або скомпонувати шрифтові написи та зображення спостерігається у 
екслібрисах М. Неймеша, В. Хвороста, а В. Стеценко (власний екслібрис (1950) поєднав чотири інформа-
ційних написи, які створюють багатоплановість композиції, передаючі значущість та монументальність. 

Одним з аспектів дослідження став колір у шрифтових написах. Все, безумовно, залежить від 
смаків чи переваг художника у наданні значущості зображувальній композиції або шрифтовим напи-
сам. Дуже скромно підписує екслібриси у кольоровому відношенні до повнокольорових образів худож-
ник А. Пугачевський. Вони світло-сірі або сірі з коричневим відтінком з горизонтальним та правильним 
вертикальним розташуванням (екслібриси для Еверта Фельдхаузена (1996), Ічигоро Учидо (1994), Ван 
Амбер Буенамса (2001). Іноді, стаючи одним з кольорів композиції (екслібрис для А. Купчака (1992).  

Святковості та яскравості екслібрису додає кольоровий друк червоною фарбою, де шрифти 
стають червоними на білому тлі та білі на червоному тлі (екслібрис М. Курилича для Ганни Давидович 
(1963), В. Стеценко для П. Вірського (1966), В. Шпака для К. Чумака та В. Сергєєва). 
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Колір паперу використовує у друкуванні художник М. Неймеш. Наприклад, червоний – для Ма-
ззіма Баттолла "Данте Аліг’єрі", голубий – для В. Бульби "Шевченкіана", розбілений жовто-оранжевий, 
майже пастельний – для А. М. да Монта Міранди. Обрані кольори співзвучні сюжетній лінії екслібрисів, 
додають певного настрою в їх сприйнятті.  

Мистецтво шрифту в мистецтві екслібриса є важливою складовою в силу донесення необхід-
ної інформації: прізвище його власника, у вигляді віршованих рядків, висловів тощо – для розкриття 
глибокого смислу та додавання емоційно-асоціативного вираження.  

Опановані стилі шрифтів, наприклад, грецький капітал, древнє руське письмо в’язь, кирилиця, 
готичний, декоративний шрифт з клиновидним штрихом та інші з’являються у композиції екслібрисів.  

Рукописний та рисований шрифти найпоширеніші серед інших. Рукописний шрифт представ-
лений в роботах художників як каліграфія, яка буває чорно-білою однолінійною та двонатисною. 

Рисований шрифт в екслібрисах є більш вільним і творчим відображенням манери художника. 
Він додає композиції виваженості, святковості, може бути стародавнім і сучасним та завжди: чітким, 
ясним, читабельним, простим, стилістично поєднуватися з зображенням, узгоджуватися за масштабом 
літер з зображенням.  

Аналізуючи шрифтову інформацію, виконану певним видом, спеціаліст має змогу говорити про 
його композицію, пропорції, конструкцію, ритм, тон, колір, образність і виразність – словом всі особли-
вості, але не забуваючи про те, що цей напис є однією зі складових критично-структурного аналізу. 
Наступним крок – необхідно розглядати стилістичне поєднання в екслібрисі зображення і шрифтового 
напису, їх співзвучність, щоб надалі довести цінність художньої концепції авторського твору.  

Критичний аналіз шрифтового напису в екслібрисі дасть змогу студентам культурологічно-
мистецтвознавчого та дизайнерського спрямування у навчанні вирішити художні завдання, розвинути 
певні уміння, навички та естетичний смак.  

 
Література 

 
1. Герчук Ю. Искусство шрифта. Роботы московських художников книги (1959-1974) / Ю. Герчук. – М.: 

Книга, 1977. – 186 с. 
2. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя / Ю. Гордон. – М.: Изд. Студия Артемия Лебедева, 2006. – 

384 с.  
3. Зуськов Д. С. Шрифты / Д. С. Зуськов. – М.: НПК "Имидж LTD, Творческая мастерская "Кредо", 1993. 

– 24 с.  
4. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа / Г. А. Кнабе. – 

М.: Издательский дом Вильямс, 2006. – 736 с. : ил. с. 211. 
5. Різник М. Г. Письмо і шрифт / М. Г. Різник. – К.: Вища школа. – 1978. – 150 с. 
6. Снарский О. В. Шрифты-алфавиты для рекламных и декоративно-оформительских работ / О. В. 

Снарский. – К.: Реклама, 1979. – 152 с., ил. 
7. Смирнов С. И. Шрифт в наглядной агатации / С. И. Смирнов ; изд 3-е, испр. и доп. – М.: Плакат, 

1990. – 192 с, ил. 
8. Тоотс В. К. Современный шрифт / В. К. Тоотс. – М.: Книга, 1964. – 270 с.  
9. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навч. посіб. 

для студ. вищих навч. закладів / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлев. – К.: Каравела, 2004. – 304 с.  
10. Гордон Ю. Графическая рифма в шрифте и логотипе / Ю. Гордон // КАК. – 2003. – № 4. – С. 104-109.  
11. Кузнецов Э. Типология шрифта / Э. Кузнецов // INTERPRESS GRAFIK, № 2. – 1980. 
12. Яремчук О. Шрифтовий екслібрис / О. Яремчук // Українська академія мистецтва. – Дослідницькі та 

науково-методичні праці. – 2010. – № 17. – С. 401-411.  
 

References 
 
1. Gerchuk Iu. Iskusstvo shrifta. Roboty moskovs'kikh khudozhnikov knigi (1959-1974) / Iu. Gerchuk. – M.: 

Kniga, 1977. – 186 s. 
2. Gordon Iu. Kniga pro bukvy ot Aa do Iaia / Iu. Gordon. – M.: Izd. Studiia Artemiia Lebedeva, 2006. – 384 s.  
3. Zus'kov D. S. Shrifty / D. S. Zus'kov. – M.: NPK Imidzh LTD, Tvorcheskaia masterskaia "Kredo", 1993. – 24 s.  
4. Knabe G. A. Entsiklopediia dizainera pechatnoi produktsii. Professional'naia rabota / G. A. Knabe. – M.: 

Izdatel'skii dom Vil'iams, 2006. – 736 s. : il. s. 211. 
5. Riznyk M. H. Pysmo i shryft / M. H. Riznyk. – K.: Vyshcha shkola, 1978. – 150 s. 
6. Snarskii O. V. Shrifty-alfavity dlia reklamnikh i dekorativno-oformitel'skikh rabot / O. V. Snarskii. – K.: 

Reklama, 1979. – 152 s., il. 
7. Smirnov S. I. Shrift v nagliadnoi agatatsii / S. I. Smirnov ; izd 3-e, ispr. i dop. – M.: Plakat, 1990. – 192 s, il. 
8. Toots V. K. Sovremennyi shrift / V. K. Toots. – M.: Kniga, 1964. – 270 s.  
9. Mykhailenko V. Ye. Osnovy kompozytsii (heometrychni aspekty khudozhnoho formotvorennia): Navch. 

posib. dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv / V. Ye. Mykhailenko, M. I. Yakovlev. – K.: Karavela, 2004. – 304 s.  
10. Gordon Iu. Graficheskaia rifma v shrifte i logotipe / Iu. Gordon // KAK. – 2003. – № 4. – S. 104-109.  
11. Kuznetsov E. Tipologiia shrifta / Kuznetsov E. // INTERPRESS GRAFIK. – 1980. – № 2.  
12. Yaremchuk O. Shryftovyi ekslibrys / O. Yaremchuk // Ukrainska akademiia mystetstva: Doslidnytski ta 

naukovo-metodychni pratsi. – 2010. – № 17. – S. 401-411. 
 



Мистецтвознавство  Абизов В. А., Чуєва О. В. 

 154 

УДК [792 : 392] : 477.81 "17/19"  
 

Ужинський Михайло Юрійович© 
старший викладач Інституту мистецтв, 

Рівненський державний гуманітарний університет,  
голова Рівненського осередку Спілки звукорежисе-

рів України, здобувач, Національна  
академія керівних кадрів культури і мистецтв 

e-mail: mishykas@gmail.com 
 

ЗАРОДЖЕННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ РІВНЕНЩИНИ: 
кінець XVIII – початок XX ст. 

 
У статті розглядається генеза театральних традицій на Рівненщині. Порушена проблема дослідження 

перших аматорських гуртків та театральних колективів, їх впливу на патріотичне, просвітницьке і естетично-
культурне виховання волинян. 
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Зарождение театральных традиций Ровенщины: конец XVIII – начало XX ст. 
В статье рассматривается генезис театральных традиций на Ровенщине. Поднята проблема изучения 

первых самодеятельных кружков и театральных коллективов, а также их влияния на патриотическое, просвети-
тельское и эстетическо-культурное воспитание волынян. 
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PhD-student, the National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. 
The origins of Rivne theatrical traditions: the end of the XVIII – the beginning of the XX century 
Rivne theater past has a peculiar historical destiny. It was a difficult and thorny way of the artists. The Complete 

social conditions, national oppression retarded the development of the theater business, which had to become a profes-
sional one, as it happened in many other European cities. For centuries the people from Western Ukraine contributed to 
the Ukrainian theatrical culture. Gradually, the theatrical traditions appeared from different rites, games, entertainments. 
All these forms of popular culture open the great opportunities for developing folk stage creativity. The Volyn original rites 
were not created in isolation from the rites of other nations with whom the Ukrainians are linked by common long-term 
cultural ties.  

The goal of the article is to analyze the beginning of the formation and establishment of Rivne region theatrical 
traditions, to determine their influence on Ukrainian culture, the development of the native language and volynyan na-
tional consciousness.  

In 1778, Prince Józef Lubomirski (1751 – 1836), who owned at that time Rivne, allowed the citizens to arrange 
folk entertainment in his park. There was the theater. The first permanent theater in the Rivne region was established in 
1783 in the Lyubomirki palace in Dubno. At first the troupe had a small building, It was headed by Polish theatrical figure 
from Warsaw Wojcech Boguslavskiy (1757 – 1829).  

There were difficult conditions at the beginning of the XIX century after the third partition of Poland and Volyn 
transition to Russia. Those events reflected on the development of the cultural life of the region center Rivne, Volyn prov-
ince. But Rivne land remembered and honored the tradition of organizing amazing theatrical performances. The second 
city was Ostrog, had been known as the cultural center of Ukraine. There were the academy and the printing press, 
school theater. At the beginning "school drama" and school declamation appeared there. Recitation according to the 
modern poetics of the school theater were divided into two categories such as class and holidays. They recite a poetry 
without any stage decorations, but in some cases, the moderate stage design allowed. It was found out that there was 
also a theater at Jesuit College in 1726 – 1742.  

The first decade of the XX century was marked by economic rise and cultural uplift of Rivne. Men's Gymnasium 
and Real school could have theater groups and stage performances, the participation in them was an honor. There were 
also amateur groups of other nationalities such as Polish, Jewish, Russian, Czech. The Creative life in Rivne intensified 
with the opening of the new theater building. You could see and listen to the drama, comedy, opera, and even concerts 
of the well-known creative teams on the stage. The wandering corpses on tour started to visit Rivne. The First World War 
did great harm to the further development of the theater business. The touring theaters disappeared, the local amateur 
drama groups almost stopped working. During the revolution and civil war theater life in the city stopped. In 1920 West-
ern Ukraine joined Poland, Rivne became a district center. In the city cultural life was largely "imported". After the civil 
war there were many artists in exile who made their living concerts, the vast majority of them were mediocre quality. 
Volyn Ukrainian theater was rather respectful among the touring troupes. It was headed by the direction of Pevnog (? – 
1940) from Lutsk. This theatre had a traditional Ukrainian ethnographic, historical, social and domestic repertoire, which 
was popular in Volyn.  

Analyzing the theatrical traditions of that period, we can make some conclusions. The art institutions lacked pro-
fessionalism, artistic integrity, excellence in directing and acting. Everything rested on amateur enthusiasm with a strong 
desire not to lose the national art treasures that had been destroyed for the recent time. fate of artists in the formation of 
the Ukrainian theater in Rivne region was not easy, yet it existed, did, flashed, and then fading again born for giving peo-
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ple hope, enthusiasm, patience and faith in the future of theater arts. The theatrical Arts of Rivne region, in that period, 
was the link that connected people in the hours of happy contemplation of action, whose name was the art. Due to thea-
ter-goers people saw not only their miserable everyday life, but also to take off happiness and destruction of hope, strong 
love and fierce hatred. Many of those days the cultural workers of Rivne’s theater managed to survive in those days, only 
because they saw on the stage of life with all the joys and troubles, believed that everything would pass and after the 
chaos and failure, the peace of mind would come.  

Key words: theatre, performance, theatrical art, cultural life, theatrical troupe. 
 
Аспекти театральних традицій Рівненщіни мають своєрідну історичну долю. Важким і тернис-

тим був шлях митців. Складні соціальні умови, національні утиски гальмували розвиток театральної 
справи, яка повинна була стати професійною, як це було в багатьох інших містах Європи. Протягом 
століть мешканці Західної України, зокрема Рівненщини, вносили свою частку в скарбницю української 
театральної культури. Поступово з різних обрядів, ігор та розваг – колядок, гаївок, купальських гулянь, 
весільних ритуалів тощо – створюються й народжуються театралізовані видовища, сценічні дійства з 
елементами реквізиту, бутафорії, костюмів. Усі ці форми масової культури відкривали широкі можли-
вості для прояву народної сценічної творчості. Самобутні й оригінальні в своїй основі волинсько-
поліські обряди й традиції створювалися не ізольовано від обрядів й традицій інших народів, з якими 
українці пов’язані спільними довготривалими культурними зв’язками. 

Мета статті – проаналізувати початок формування і становлення театральних традицій Рівненщи-
ни, визначити їх вплив на українську культуру, розвиток рідної мови та національної свідомості волинян.  

У 1778 році князь Ю. Любомирський (1751–1836), який володів на той час містом Рівне, дозво-
лив громадянам у своєму парку, який на той час набув характерних рис англійського стилю, влашто-
вувати народні розваги: обжинки, свято Івана Купала, великодні гуляння. Тут містився і театр, яким 
керував польський актор З. Мілевський (?–?). На його сцені виступали заїжджі мистецькі колективи з 
Польщі, а іноді і мешканці міста з вертепом. Після відкриття у Рівне початкової школи, у якій навчали-
ся переважно діти із заможніх міщанських сімей, театр почав розвиватися бурхливіше. Частина з учнів 
брала участь у виставах, але трупа складалася здебільшого з обдарованих кріпаків.  

Перший стаціонарний театр на Рівненщині був облаштований 1783 року (проіснував до 1860 
років) в палаці князів Любомирьких у місті Дубно. Трупу, яка перебувала спочатку у невеличкому при-
міщенні, очолив запрошений із Варшави В. Богуславський (1757–1829) – польський театральний діяч. 
В творчому колективі з рівним успіхом ставилися як опери, було частково оновлене лібрето опери 
"Ощасливлена убогість" М. Каменського (1734–1821) з життя народу із використанням польського му-
зичного фольклору написане і поставлене ще у 1778 році; так і театральні п’єси, переважно на один 
акт, за творами зарубіжних драматургів В. Шекспіра (1564–1616) "Марні зусилля кохання", "Прибор-
кання норовливої", П. Бомарше (1732–1799) "Севільський цирульник", "Весілля Фігаро", Г. Лессінга 
(1729–1781) "Мінна фон Барнгельм, або солдатське щастя". До складу творчого колективу входили: 
малочисельний хор (25–30 осіб), слід зазначити що організація хорових колективів в Україні була сво-
го роду виявом національного пробудження; та невеличкий оркестр з інструментами – кобза, бандура, 
ліра, торбан, цимбали, сопілка, скрипка, бубон. Пізніше в Дубні було споруджено ще одне, більше ніж 
у Варшаві, приміщення міського театру, де з успіхом виступали і італійські співаки. Цим театром і на-
далі у 1785–1790 роках керував В. Богуславський [8].  

Складні умови, що склалися на початку XIX століття, після третього поділу Польщі і переходу 
Волині до Росії, позначились також на розвитку культурного життя повітового центру Рівне Волинської 
губернії. Але на Рівненський землі пам’ятали і шанували традиції, з любов’ю організовували мистецькі 
видовища, що базувалися на етнографії й місцевому фольклорі. Народний театр також розвивався, 
його майстерність зростала переважно у роботі над творами народної драми, п’єсами: І. Котляревсь-
кого (1769–1838) "Наталка-Полтавка" з органічно вхожими в текст піснями й музикою, та традиційними 
народними українськими інструментами (кобза, бандура, цимбали, колісна ліра та іншими), "Енеїда" – 
в традиціях давнього українського бурлеску з елементами музичного фольклору, водевілем "Москаль-
чарівник" насиченого пісенною стихією; М. Старицького (1840–1094) музичній комедії "Різдвяна ніч" – 
лібрето М. Старицького за М. Гоголем (1809–1852), музика М. Лисенка (1842–1912), інсценізацією тво-
ру Е. Ожешко (1841–1910) "Зимовий вечір", водевілем "Як ковбаса та чарка, минеться і сварка" з во-
кальними та музичними сценами; І. Карпенка-Карого (1845–1907) "серйозними комедіями" "Мартин 
Боруля", "Сто тисяч", "Хазяїн", ідейно-естетичний контекст яких переплетений з великим пластом фо-
льклорного матеріалу, та багато інших театральних постановок. Ніякі заборони царської влади незда-
тні були перешкодити розвитку театральних традицій і згуртованості аматорів. 

Так, у 1900 році в селі Вільгір (тепер Гощанського району Рівненщини) під орудою вчителя В. 
Борткевича (? – ?) було створено драматичний гурток, який почав свою роботу над вертепною виста-
вою і здобув великий успіх у глядачів. Невдовзі вони почали працювати над п’єсою І. Котляревського 
"Наталка Полтавка", згодом цей колектив вже мав у своєму репертуарі ще декілька вистав: "Шельменко-
денщик", "Сватання на Гончарівці" Г. Квітки-Основ’яненка (1778–1843), відомо що автор грав на флейті та 
фортепіано, і цілком зрозуміло чому ці твори були насичені народними піснями й гумором, які втілювались 
на сцені; "Наймичка" І. Карпенка-Карого. Колектив також не припиняв ставити вистави на біблейську тема-
тику, яка була більше зрозумілою широким масам. Проіснував цей курток до 1908 року [1, 9]. 
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Ще раніше, у 1899 році, у місті Корці вчителька М. Ненадкевич (? – ?) організувала "Товариство 
аматорів літератури і театрального мистецтва". Режисером цього колективу став М. Іванов (?–?), який за-
кінчив курси в музично-драматичній школі М. Лисенка й отримав дозвіл на роботу. Колектив новостворено-
го театру був у скрутному матеріальному становищі: не вистачало фінансування, бракувало декорацій, 
костюмів, бутафорії. Проте було велике бажання створити український професійний театральний колектив. 
Робота розпочалася в хаті-читальні, а незабаром – показ першої вистави "Наталка Полтавка". Через кіль-
ка років згуртувався постійний акторський колектив, який зміцнів матеріально і перейшов в нове реконст-
руйоване приміщення. Напівпрофесійний театр мав на той час троїсті музики (дві скрипки, цимбали, сопіл-
ку, бубен), кравця для пошиття костюмів та господарника, відповідального за все театральне майно. 
Колектив припинив свою діяльність з початком Першої світової війни [6]. 

Крім театру в Корці, у цей же період діяв театральний колектив у місті Острог під керівництвом 
П. Заячківського (? – ?). Театральний колектив був заснований у 1913 році і діяв до 1939 року. На від-
міну від колективу в місті Корець, він складався переважно з представників місцевої інтелігенції. Остріг 
здавна відомий – як культурний центр усієї України. Там була заснована у 1576 році Острозька акаде-
мія, князем Костянтином-Василем Острозським. Історія становлення театрального мистецтва тут по-
чалася ще в XVI столітті. Тоді, поруч із слов’яно-греко-латинською школою (академією) та друкарнею 
діяв шкільний театр, де на початку з’являється віршована "шкільна драма" та шкільна декламація. Де-
кламації згідно з тогочасними поетиками шкільного театру поділялися на дві категорії – класні і свят-
кові; вони виконувалися без сценічної атрибутики, однак в окремих випадках, за урочистих обставин, 
помірне сценічне оформлення допускалося. Декламації могли мати форму привітань, надгробних 
промов, написів, послань. До найбажаніших тем належали герби або їх елементи, історичні та найно-
віші події (війна, укладення миру, коронація тощо). Зразком української шкільної декламації був поети-
чний різновид панегірика – "плач" за назвою "Лямент дому княжат Острозских над зешлим с того свята 
ясне освєцоним княжатем Александром Костантиновичем, княжатем Острзским, воєводою Волиньс-
ким" написаного Дем’яном (Доміаном) Наливайком (?–1627) церковним придворним священиком і 
письменником, викладачем та діячем Острозького культосвітнього осередку. Можна припустити, що 
цю декламацію виконували на похоронах Олександра Острозького учні Острозької академії [4]. Вже 
досліджено, що в 1726–1742 рр. в Острозі активно працював театр при єзуїтському колегіумі. 1726 
року на його сцені йшла п’єса "З пошукань мудрості в трагедіях Едипа", а 1727 р. – вистава "Про поль-
ського магната Болеслава Кривоту". Цей театр ставив твори лише латинською мовою. У сценічній дії 
брали участь не тільки учні, а й відомі вчені та викладачі академії. Іван Франко у своїй праці "Русько-
український театр" пише: "Можна припустити, що основана греко-руська академія в Острозі була коли 
не першим, то все-таки в тім часі головним розсадником релігійної драми" [5, 84].  

Перше десятиліття XX століття ознаменоване економічним злетом та культурним піднесенням 
Рівного: з’явилася Києво-Брестська залізниця, шосейна дорога, електростанція, це сприяло і заснуван-
ню аматорських театральних колективів. Рівненські чоловіча гімназія і реальне училище, мали змогу 
утримувати театральні гуртки і ставити вистави, участь в яких була престижною. Існували також аматор-
ські колективи інших національностей – польської, єврейської, російської, чеської. Містяни відзначалися 
неабиякою любов’ю до театру, з повагою сприймали будь-які мистецькі видовища, основані на музичній 
творчій діяльності, які здебільшого мали сутність фольклорно-етнографічного спрямування. Ця народна 
творчість, що зародилася в далекій давнині, має підгрунтя історичної основи усієї світової художньої 
культури, джерело національних художніх традицій, виразник народної самосвідомості. Саме через теа-
тралізовані дійства, насичені музичним фольклором, волиняни і зберігали свою національну свідомість. 
Популярними були так звані пісні-ігри з елементами театральних дійств: "Просо", "Коза", "Маланка", "Пе-
чене порося"; а також великий театралізований обряд весілля, а у зимову пору – вертеп.  

Творче життя в Рівному активізувалось з відкриттям 2 лютого 1908 року нової кам’яної будівлі 
театру (старий дерев’яний театр згорів влітку 1906 року), збудованого за власний кошт знаного в місті 
підприємця Лейби Зафрана (? – ?) на 400 посадочних місць. Прем’єрним показом була оперета С. 
Джонса (1861 – 1946) "Гейша" у постановці Б. Бродерова (? – ?). На сцені театру можна було побачити 
й почути драми, комедії, опери, а то й концертні програми за участю відомих на той час творчих колек-
тивів. На гастролі до Рівного почали приїжджати мандрівні театри зі Східної України та Польщі. Не 
минали місто і такі митці, як актриса В. Комісаржевська (1864–1910), трупи П. Саксаганського (1859 –
1840), артисти Київської опери, Київський польський театр, мандрівний Єврейський театр Х. Гільдор-
фа (?–?), який згодом став стаціонарним Рівненським театром і розміщувався у приміщенні перебудо-
ваної синагоги. Проіснував цей театр до 1936 року [2]. 

Широко практикувалося на рівненській сцені проведення бенефісів акторів, режисерів. У 1909 
році відбувся перший бенефіс керівника театру М. Маркова (? – ?), з нагоди десятиріччя сценічної дія-
льності. Для участі в урочистостях він запросив відому трупу П. Саксаганського з власним оркестром 
до складу якого входили: ліра, кобзи, бандури, торбана, скрипки, сопілка, дримба, бас, бубон. Тоді бу-
ло поставлено "Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Артемовського (1813–1873). У бенефісі брали 
участь майстри з "Товариства російсько-українських опереткових акторів" під керівництвом А. Чернова 
(? – ?). "Товариство ..." здійснило постановку вистави "Сватання на Гончарівці" Г. Квітки-Основ’яненко 
та інші. Окремі з них не пройшли цензуру і були заборонені. 
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Перша світова війна завдала великої шкоди подальшому розвитку театральної справи. Не 
стало мандрівних та гастролюючих театрів, майже припинили свою діяльність і місцеві аматорські 
драматичні гуртки. Під час революційних подій та громадянської війни 1917–1920 років театральне 
життя призупинилось. З березня 1921 року Волинь стала офіційно складовою частиною Польщі, Рівне 
повітовим центром. Мирний період між двома воїнами, відносно стабільне життя, дещо відновило гос-
подарсько-економічні ресурси краю, а з ними і театральні традиції [7]. 

Поступово, на початку 20-х років минулого століття, у Рівному, Дубні, Здолбунові, Острозі, Костополі, а 
потім в інших містечках і селах почало діяти культурно-освітнє товариство "Союз Українок", існували також 
Українське літературно-мистецьке товариство ім. Лесі Українки, товариство "Просвіта", єврейське товариство 
"Тарбут". Ці культурно-просвітницькі осередки допомагали фундоментації театральних традицій, створювати 
народні театри, організовували концерти та театральні вечори. Були організовані режисерські курси, які готува-
ли керівників для аматорських театральних гуртків. Драматичні колективи під орудою режисерів вивчали п’єси 
українських класиків ("Наталка Полтавка" І. Котляревського, "Запорожець за Дунаєм", С. Гулака-Артемовського, 
М. Старицького "Ой не ходи, Грицю" та багато інших), які ставили на театральних сценах українською мовою. 
Але в кожному конкретному випадку потрібно було брати дозвіл у повітового старости, надавався він лише за 
умови додаткової постановки польською мовою уривка з п’єси А. Міцкевича "Dziady" [2, 22]. 

Культурне життя Рівного в той час значною мірою було "імпортоване". Після громадянської 
війни в еміграції опинилася велика кількість артистів, які заробляли на життя сольними концертами, та 
п’єсами в один акт, переважна більшість яких посереднього гатунку. Мешкав та гастролював по 
Польщі, можливо виступав в повітових містечках Волині, з 1923 по 1927 рік і О. Вертинський (1889 – 
1957) [3, 37]. Гастролюючи у 30-х роках професійні театри М. Греля, Є. Шубінова та оперна трупа А. 
Андрєєва-Трельського, не обминали і Рівного. Оскільки ці театри були суто мандрівними, їхні вистави 
у більшості випадків не мали відповідного художнього оформлення.  

З гастролюючих труп заслуговує на повагу Волинський український театр під орудою М. Певно-
го (?–1940) з Луцька, який представляв традиційний український етнографічний, історичний, соціаль-
но-побутовий репертуар; його можна вважати провідним на Волині. Театр утримував велику профе-
сійну трупу, художника, оркестр (скрипки, цимбали, бандури, сопілки, бубни), технічні цехи та хор – в 
якому органічно поєднувалися і динамічно взаємодіяли традиції селянського пісенного подуту, культо-
вої музики і концертно-хорової практики. До репертуару бралися, незважаючи на цензурні утиски, ба-
гатоактні українські класичні п’єси. Першою вистава театру була – за п’єсою Л. Старицької-
Черняхівської (1868–1941) "Гетьман Дорошенко" (1928), останньою "Вій" (1939) за повістю М. Гоголя. 
Вони художньо оформлювалися і сумлінно, без купюр і шаржування, гралися на сцені. До появи лучан 
ця драматургія ніколи в Рівному не з’являлася, та ще й у професійному виконанні [1, 34]. 

Незважаючи на проблеми і труднощі, на Рівненщині почали з’являтися нові акторські трупи. У Косто-
полі виник театр під назвою "Краля", він ставив одноактні п’єси; у Здолбунові – театр під орудою М. Комаров-
ського (? – ?), де працювало декілька професійних акторів. Не припиняв своєї роботи Острозький театр під 
керівництвом Ю. Заячківського, який орієнтувався виключно на драматургію корифеїв українського театру. 
Також інші аматорські гуртки по всьому повіту. У багатьох робітничих колективах також розвивалась художня 
самодіяльність. Це була чи не єдина форма знайомства людей праці з театральним мистецтвом. Так, 1925 
року в Рівному було організовано театр залізничників, який мав власне дерев’яне приміщення в залізнично-
му парку, цей театр очолював емігрант із Росії антрепренер О. Бояров (? – ?). Першою він здійснив постано-
вку п’єси І. Лисенка-Конич (?–?) "Каторжник". Репертуар театру складався з п’єс М. Горького (1868–1936), А. 
Чехова (1860–1904), Г. Квітки-Основ’яненка, І. Карпенка-Карого. Постановки вистав молодого робітничого 
театру були значним мистецьким явищем культурного життя міста. На жаль, театр проіснував не довго. 

Проаналызувавши театральні традиції зазначеного періоду, можна зробити висновки: 
- в мистецьких закладах бракувало професіоналізму, художньої цілісності, досконалості в ре-

жисурі й акторській майстерності, все трималося на аматорському ентузіазмі та великому бажанні не 
втратити національні художні цінності, які вигартувалися протягом часу; 

- на сценічних майданчиках Рівненщини ставили п’єси українських драматургів І. Котляревсь-
кого, М. Старицького, Г. Квітки-Основ’яненка, С. Гулака-Артемовського, І. Карпенка-Карого; 

- в театральних дійствах задіювались малочисельні хорові колективи фольклорно-
етнографічного спрямування, в оркестрах використовували музичні інструменти – цимбали, бандури, 
скрипки, колісні ліри, сопілки, кобзи, торбан, бубони та інші; 

- театральні колективи Рівненщини та в цілому Волині мали в своїй основі етнографічно-
фольклорні форми й традиції; 

- на території Рівненщини, крім українських труп, співіснували театральні колективи польсь-
ких, єврейських, російських та чеських громад. 
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ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ ОПЕРА СРЕДИ ЖАНРОВ  
СЕРЬЕЗНОГО ПОПУЛЯРНОГО ТЕАТРА 

 
Автор делает попытку выявить укорененность, в частности в европейском музыкальном театре, жанра 

лирической оперы, связанной и с академической традицией, и с популярной сферой, что позволяет находить 
соответствующие параллели в китайском национальном искусстве.  

В работе также сделан вывод о новаторстве Ш. Гуно, произведения которого резонировали с аналогич-
ными поисками других национальных школ, однако выдерживали традицию национальных предпочтений.  

Ключевые слова: лирическая опера, серьезный популярный театр, национальная традиция, музыкаль-
ный жанр, французская музыкальная традиция.  
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демії ім. А.В. Нежданової 
Французька лірична опера серед жанрів серйозного популярного театру 
Автор робить спробу виявити вкоріненість, зокрема в європейському музичному театрі, жанру ліричної 

опери, пов'язаної і з академічною традицією, і з популярною сферою, що дає змогу виявити відповідні паралелі в 
китайському національному мистецтві.  

В роботі також зроблено висновок про новаторство Ш. Гуно, твори якого резонували з аналогічними по-
шуками інших національних шкіл, однак витримували традицію національних уподобань. 

Ключові слова: лірична опера, серйозний популярний театр, національна традиція, музичний жанр, фра-
нцузька музична традиція.  

 
Zhang Bo, Master A.V. Nejdanova ONMA, lecturer Minjiang University (China) 
The French lyrical opera among genres of the serious popular theatre 
The purpose of the given studies is to find out the origin of the lyrical opera genre in European music theatre. 

The lyrical opera is connected with academic tradition, and popular sphere that allows us to find the parallels with Chi-
nese national art. The guarantee of it is the performance choice and public confession. Chinese singers love to sing the 
compositions of the lyrical French opera and audience understands them because there is their own line of the lyrical 
opera Chinese culture such as the Kunqu old-time opera which is well-known in popular cultural sphere at the beginning 
of the XXI century.  

In lyrical opera the lyricism is a factor of the melodious hymn way of expression, which has formed the basis of 
operatic vocalization. Including in French operatic tradition it appeared as the variety of the genre manifestation of the 
opera (the lyrical tragedy) where music formed scenic syntheses for actions and ideality of the vocal expression. 
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The French operatic tradition formed the opposite school to Italian one and German operatic symphonic style. It 
was found in J. Duprez vocal-timbre opening, which had made closer the expressiveness of tenor and baritone-bass by 
means of "baritone character". However, the caution of the using given vocal-timbre innovation in French operatic crea-
tive activity later was explained by popular theatre tendencies to simplicity of the forms, including spiritual music.  

The Spiritual value of the French men’s vocal art opposes the "dramatization" timbre of Verdi and post Verdi pe-
riods. In Italian it is entitled the technology "tenors of Verdi" and their analogue in baritone quality. The practice of lyrical-
hymn singing united spiritual and public traditions of the vocal culture which were realized in the first French music thea-
tre in the middle of the XIX century. 

It is not accidentally that the creator the lyrical opera (1859, "Faust") C. Gounod had a spiritual san and wanted 
to reconstruction of church basis of the expression in opera. There were hymn genre and sublime moral ideas-images. They 
were personified in music of song-cavatina as corresponding to declarative statement of moral basis strength of being and 
manifestations nature. The analysis the most significant lyrical "points" of the opera "Faust" shows us that C. Gounod tries to 
make that music genre closer to applied-home melody, with sample high spiritual lyric poets of old fellows, contributing se-
mantic moral depth and artistic value of the manifestation of life feeling in feature of the personages-image. 

Gounod-preacher, Gounod-teacher’s social program of supporting the people from social bottom, defined the 
originality of his artistic program. There he exceedingly united the requirements of high and low, heroic and comic genres, 
brought the generalising lyrics of the number song-аria features of the main heroes on position of the leading expressive 
typology of operatic compositions. The given tendency to "simplicity" in operatic drama within serious genre has the analogies 
with "populism" in Verdi "Traviata" where the waltz base of music and life realism of the characters vestment in modern cloth 
(the factor of the comic genre) contributed the relationship with "small" genre subspecies of the operatic performance.  

Don’t forget that the French operetta appeared at the same time with Gounod lyrical opera, but in its music-developed 
number turned out to the reduction. But it seemed only as a parody of the feathered-vоcаl heights of the expression. 

A. Dargomyzhskij and other Russian composers turned to simplicity of speech, and its projections in operatic 
singing, avoiding wealth of symphonic style and vоcаl of arias. The German music as R. Wagner one became firmly es-
tablished in redundancy of symphonic style, but in categorical accentuation of declamations and removing ensemble-
choral contrast with solo fragment. It simplified the facility of the invoiced decision of the operatic show. 

So we can make the conclusion about C. Gounod innovation. He worked in resonance with similar other na-
tional schools, keeping the national preferences. C. Gounod invented a new genre and named it – a lyrical opera. In 
French tradition it is connected with Greek-antique stimulus of the artistic process in given national school. 

Thus, the French lyrical opera formed a new history stage of the finding the opera as music drama where the 
leading principle is solidarity with folk, national and church origins of this type of art. The lyrical opera finds approximation 
to simplicity of the forms of the folk music tradition what does not form the prerogative French national music scene. In 
Chinese practice of the music theatre with dramatic Beijing opera, special role has lyrical Kunqu opera. It has become 
well-known in world popular cultural space at the end of the XX – at the beginning of the XXI centuries, it notes about 
rapprochement of different national school in the world.  

Key words: lyrical opera, serious popular theatre, national tradition, music genre, French music tradition. 
 
Актуальность темы исследования определена востребованностью у публики и исполнителей 

творчества композиторов – создателей французской лирической оперы, в первую очередь творчества 
Ш. Гуно. Цель данного исследования – выявить укорененность в европейском музыкальном театре 
жанра лирической оперы, связанной и с академической традицией, и с популярной сферой, что по-
зволяет находить параллели и в китайском национальном искусстве. Залогом этой связи является 
исполнительский выбор и признание публики: китайские певцы любят петь произведения авторов ли-
рических французских опер, публика их понимает – возможно, потому, что в культурном активе Китая 
есть своя линия лирической оперы-притчи в виде старинной куньцюй, признанной в масскультурном 
раскладе в начале ХХІ века.  

Методология исследования – интонационный подход от единства слова-музыки [2; 3], который 
находит поддержку у современных китайских авторов [9; 14]. Также значима концепция параллелизма 
европейских и китайских культурных этапов, показанная в трудах А. Лосева [7], Л. Гумилева [4] и Лю 
Бинцяна [8]. Объект исследования – лирическая опера как явление мирового музыкального театра, 
предмет – французская лирическая опера XIX столетия как типологический жанровый феномен. Нау-
чная новизна работы в оригинальности обобщений, делаемых в связи с историей музыкального теат-
ра Европы и мира. Практическая ценность – пополнение материалов курсов специальности и истории 
музыки в вузах культуры и специальных музыкальных учебных заведениях. 

Опера родилась в XVII веке как "музыкальная драма", хотя уточнение названия ее – drama per 
musica, "драма с музыкой" – указывало на "неучастии" музыки в сценическом драматическом дейст-
вии, искусства идеального, органически связанного с храмовой традицией и своим присутствием в 
художественном синтезе освящавшего происходящее на сцене. Тем самым основой, началом, бази-
сом оперного искусства было гимнопение, тогда как привнесение драматического фактора в музыка-
льное звучание стало следующим этапом и было осуществлено в контрастах запечатления "аффек-
тов" в опере Неаполитанской школы в виде оперы-seria. 

Но сказанное характеризует итальянский оперный путь развития, тогда как во Франции прин-
цип drama per musica, "драмы с музыкой", был поддержан наименованием лирическая трагедия. При-
чем, термин "лирическая" имел тот античный смысл "музыкального вообще", опоры на "распевание 
стихов под лиру" как держащую правильный-идеальный строй высказываемого, который обеспечива-
лся в этом возвышенном смысле самим качеством музыкальной оформленности слова. Напоминаем, 
что такого рода "распевание" осуществлялось согласно типовым мелодическим моделям, которое 
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имело параллель в технике timbres, которая сложилась в популярной сфере и обеспечивала функци-
онирование народного музыкального театра водевиля ("вуа-де-виль" – "голоса города") [15, 58].  

Только для народного театра базой были мелодические-песенные структуры, тогда как в опе-
ре опорой стали псалмодические-декламационные обороты, связанные с практикой церковного пения 
священных текстов. Фактически французский музыкальный театр, как в высоком оперном варианте, 
так и в народной версии, обращен к технике типовых мотивов, становящихся в конкретике реакции на 
тексты, придавая этим последним высокость обобщения, поднимающего совокупный смысл над сю-
жетными деталями жизненных аналогий.  

Нечто подобное – в китайской опере, особенно это касается Юаньской драмы, а также Пекин-
ской оперы, в которых в параллель к французскому театру изначально наряду с вокальными ариоз-
ными певческими номерами широко использовались танцевальные вставки в китайском варианте 
(особенно в Пекинской опере) – с подчеркнутыми элементами акробатики. Балетная основа мышле-
ния Ж.-Б. Люли, создателя жанра "лирической трагедии", определена была историческими этапами 
становления французского театра: сначала Люли в 1660 -1670-е годы выстроил классику балетного 
искусства, а затем на опыте оформления сценических балетных представлений осуществилось ком-
понирование (в 1680-е!) опер этого композитора [6, 35-37].  

От конца XVIII века, знамением чего является приезд в Париж в 1770-е годы Х. Глюка, на французс-
кой сцене утвердился немецкий симфонизированный стиль, который находим и у Л. Керубини, и у . Спонти-
ни. И тем более откровенно "германизируется" французский музыкальный театр в эпоху Г. Берлиоза, ярост-
ного "бетховенианца", и немецкой инструментальной позиции в театре – его последние оперы типа цикла-
диптиха "Троянцы" ("Падение Трои", "Троянцы в Карфагене") составили воспроизведение знаменитого опе-
рного диптиха Глюка – "Ифигения в Авлиде", "Ифигения в Тавриде". Германский тонус стилистики утвердил 
в опере Франции Дж. Мейербер, выходец из Германии, который осознавал свою опору на завоевания неме-
цкого симфонизма в строительстве "большой" романтической оперы, объемность которой придавали мно-
голюдные выходы на сцену, в том числе с обязательными балетными номерами.  

Это культурное "немецкое нашествие" в музыке Франции, которое осуществлено было на во-
лне революционных акций, направленных против традиций монархии и Галликанской церкви, ее по-
ддерживавшей, к середине XIX столетия стало исчерпывать себя. И знаком грядущего обновления в 
воспроизведение глубинных национальных традиций стала лирическая опера. (Обращаем внимание 
на соотнесенность с названием "лирическая трагедия" – как осознанно сохранялась связь со старой 
оперой-seria в романтической semiseria в итальянском варианте.)  

Данное жанровое обновление французской оперы, за которым стояло возвращение к некото-
рым базисным выразительным показателям художественного творчества этой страны, произошло в 
параллель к поискам в вокально-тембральной сфере, восстановившей в значимости ведущих опер-
ных партий звучание естественных мужских голосов.  

Заметим, во Франции никогда не практиковалось искусство кастратов и фальцетистов. От 
эпохи хоровой готики ХІІ-ХІІІ ст. ведущим был тенор как главный голос, под которым понимался лю-
бой естественный мужской тембр. В опере эпохи Революции, определившейся в характерном жанре 
"спасения" [11, 78-83], в сочинении, ставшем классическим образцом указанного жанра, в композиции 
Л. Керубини "Водовоз" (1796) главный герой, обнаруживающий высокое мужество и скромность как 
показатель его социального статуса и поведенческого принципа, представлен тембром баритона-
баса. Написанная специально для Франции и в солидаризации с французской версией романтической 
оперы "Вильгельм Телль" (1829) Дж. Россини в качестве главной героической фигуры композиция по-
лагала партию баритона. И это уже по французскому образцу М. Глинка написал оперу о националь-
ном герое Иване Сусанине "Жизнь за царя" с выстраиванием ведущей партии – у баса. 

Однако в целом в пору расцвета романтизма в первой половине ХІХ столетия, когда ведущие 
оперные партии предназначались преимущественно для женских голосов ("россиниевский этап"), причем 
таких, которые обладали диапазоном и силой мужских голосов типа вокала кастратов-фальцетистов (М. 
Малибран, П. Виардо, Дж. Паста и др.), "французской оппозицией" указанному женскому "засилью" стало 
тембральное открытие Жильбера Дюпре, который в 1840-е годы положил начало типу "драматических" – 
"баритональных" – теноров, отказавшись от чистого фальцетирования теноров в высоком регистре, что бы-
ло традицией церковного пения и широко использовалось в опере Европы. А наряду с "драматическими те-
норами" не меньшую значимость обрели "драматические баритоны" [в книге А. Стаховича приводится тер-
мин, указывающий на складывавшуюся от конца ХУІІІ века классификацию: "низкий тенор" (баритон) (13, 
106)] с яркими "теноровыми" верхами, отстраняя сложившуюся практику мягкого нефорсированного пения 
мужчин в оперной традиции предыдущего исторического периода [12, 3-4].  

Открытие Дюпре совпало с "поисками вокального реализма" в итальянской опере, в которой 
тембральный знак, выстроенный французским певцом, получил название "вердиевского тенора" и 
широко внедрился в вокальную практику наследников Дж. Верди, оперных веристов во главе с Дж. 
Пуччини. "Предверистские" эффекты в пении обнаруживались в партиях ряда французских компози-
торов во второй половине ХІХ века –партии в операх Ж. Бизе, Ж. Массне и др.  

Однако ведущей оказалась другая линия развития тембральной оперной стратегии использо-
вания мужских голосов: возвращение к лирическому-гимническому принципу трактовки ведущих опер-
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ных партий, обращенных к выразительности певческих возможностей естественных мужских голосов. 
Не случаен тот факт, что создателем жанра лирической оперы стал Ш. Гуно, композитор, который имел 
духовное звание и, естественно, тяготел к восстановлению церковных оснований оперной певческой 
традиции в формах, показательных для Франции ХУІІ-ХУІІІ вв. Первой в ряду оперных композиций, оп-
ределивших новый жанр лирической оперы, оказалась опера "Фауст", в которой все главные мужские 
персонажи олицетворяют идею Верности, реализующуюся в пении номеров славильно-гимнического 
склада: Каватина Валентина, Каватина Фауста, Романс Зибеля (в подаче актрисы-травести). 

Сопоставление тем указанных номеров позволяет обнаружить в них нечто общее (темы Кава-
тины Валентина, Каватины Фауста, Романса Зибеля). 

Обращаем внимание на интервальный "излом" всех приведенных мелодий-образов: наличие 
опорного интервального показателя в виде мелодического оборота с септимой (Каватина Валентина), 
фонизм септимы по вертикали как усложнение до децимаккорда тоники от As (Каватина Фауста, т.1-
2), мелодический септимовый объем темы (Романс Зибеля). Также имеет место подчеркивание квар-
товых ходов (все указанные интервальные отличия в примерах отмечены скобками и звездочками).  

Названные интервальные отмеченности придают жанрово-ритмически простым напевам глу-
бину связи со старинными духовными мелодиями с эффектами скрытой полифонии: лирика воспева-
ния красоты Любви в ситуационно конкретном сюжетном проявлении содержит музыкально выражен-
ную ссылку на высокие нравственные устои проявления любовного чувства.  

Французская лирическая опера во Франции обнаружилась в русле тенденций лиризации оперного 
действия, которое в творчестве итальянских ("Травиата" Верди, 1853), немецких ("Лоэнгрин" Вагнера, 1848), 
русских ("Евгений Онегин" Чайковского, 1878) композиторов направлялось отказом от больших, тем более 
балетно-танцевальных сцен, в пользу мелодической монологичности характеристики героев. Что касается 
французской лирической оперы, то она у Гуно сохраняла 5-актную структуру большой оперы, в том числе 
развернутость хоровых и балетных сцен – последние обуславливают танцевальное проявление действия в 
объеме целого заключительного акта ("Вальпургиева ночь"). Этим способом сохранения в лирической опере 
монументальности "большой" оперы подчеркивалась надиндивидуальная значимость лиризма в этой жан-
ровой типологии, а также укорененность лиризма в существе французского художественного творчества. 

В немецком театре середины ХІХ века поиски "жизненной правды выражения" на оперной 
сцене адресовались к постановкам… "Фауста" Гуно, французского композитора, представителя наци-
онального оперного стиля, в корне не принимавшегося немецкими театральными реформистами. 
Причем, объектом особой заботы для них, представлявших собой "последнее звено логической цепи, 
ведущей к натурализму", явившегося "победоносным выражением устремлений всей эпохи" [6, 145], 
становились массовые сцены: 

"О том как режиссура мейнингенской группы решала массовые сцены, достаточно красноре-
чиво свидетельствует один пример… Речь идет о выходе солдат – знаменитая сцена марша – из 
"Фауста" Гуно. Сначала, прежде чем покажутся солдаты, по сцене в разных направлениях пробегают 
женщины и дети, волнение которых выражение радостного ожидания. Лишь после этого появляются 
поющие солдаты. Впереди них бегут горожанки и детвора, затем толпа располагается группами по 
обе стороны сцены. Воины маршируют в такт пению, однако идут не стройными шеренгами, а весе-
лой гурьбой, радостно размахивая оружием и подбрасывая вверх шляпы" [6, 145].  

Приведенные материалы характеризуют исключительное положение во французском оперном 
театре "Фауста" Гуно и жанра лирической оперы в целом – как того, что выявляет реалистические-
натуралистические стилевые тенденции, что обращает заявленную в жанровом качестве лирику к 
истокам французского народного театра и народного театра в целом, в котором звучала и звучит му-
зыка ради нравственной идеализации представленных на сцене героев и сюжетных положений.  

Деятельность Ш. Гуно, прошедшего через приобщение к старокатолической традиции домини-
канцев и кармелитов (нищенствующих монахов), ставшего директором (1852-1860, а "Фауст" создан в 
1859) Парижского "Орфеона" – самой массовой музыкально-просветительской организации, членами 
которой были рабочие Парижа и жители предместий [1, 105] – ориентировала его на контакт с попу-
лярным, народным искусством. Впоследствии К. Дебюсси, чрезвычайно ценивший музыку своего ста-
ршего современника, так охарактеризовал идею творчества композитора, автора жанра лирической 
оперы: "Искусство Гуно запечатлело мгновение французской чувствительности" [1, 105]. 

Именно указанное качество выражения, с подчеркиванием свойственной Гуно "школы нервной 
чувствительности", выделяли в качестве специального достоинства его искусства братья Гонкуры [1]. 

Формулируя смысл творческого достижения Гуно, французские деятели искусства подчеркивали 
преемственность его позиции по отношению к стилистике ХУІІІ столетия, которая в виде единства культу-
ры рококо и сентиментализма, образовала нечто характерное и показательное для национальной худо-
жественной системы. Речь идет о культуре выражения нежных и благородных чувств носителей народных 
традиций Франции – в такой подаче достоинства национального искусства образуют богатые аналогии к 
музыкально-театральным достижениям самых разнообразных стран и континентов.  

Обращаем внимание на то, что большинство наиболее известных сольных номеров из "Фаус-
та" Гуно (при том что наличие массовых сцен и балета соединяло с выразительностью "серьезного", 
то есть нравственно-религиозно выверенного, "большого" жанра), написаны в большинстве своем – в 



Мистецтвознавство  Абизов В. А., Чуєва О. В. 

 162 

жанрах каватины (Каватина Валентина, Каватина Фауста), куплетов (Куплеты Мефистофеля, Куплеты 
Зибеля) и др. А это "малые" жанры, идущие от практики популярного народного искусства, трактован-
ные в гармоническом слиянии с высокой оперной ариозностью.  

Напоминаем, что каватиной от ХУІІІ в. принято было называть уменьшительное от "кавата" 
(ариозного тактированного заключительного раздела речитатива в ораториях-кантатах и операх [5, 
627]) и в обозначение "короткой сольной лирической пьесы в опере или оратории, обычно созерцате-
льно-задумчивой по характеру" [5]. И далее чрезвычайно показательное разъяснение: "…Отличалась 
(каватина – Ч. Б.) от арии большей простотой (курсив Ч. Б.), песенностью мелодии, очень ограничен-
ным применением колоратур и повторов текста, а также скромностью масштабов" [5].  

Как видим, каватина, как наиболее презентативный жанр в перечне номеров оперы, содержит 
признаки как бы соединительного звена между "большим" и "малым" оперными жанрами, между вы-
соким ариозным пением (ария – "песня о Высоком", "песня с риторикой") и песней, как явлением жиз-
ненной бытийности.  

Такое обращение к жанру каватины содержит также "реабилитацию" данного жанра, возвра-
щение ему первоначального качества, которое было отстранено демонстративным его преобразова-
нием у Моцарта и Россини. Ибо Каватины Фигаро у обоих из названных композиторов из "Женитьбы 
Фигаро" – и "Севильского цирюльника" – содержат отнюдь не "созерцательность". Они явно нагруже-
ны, особенно у Россини, технической изощренностью изложения.  

Гуно обращает нас к "добрым старым нравам" традиции, в которой народно-популярная уп-
рощенность изложения органично дополнялась знаками серьезного жанра и соответствующей этому 
последнему высокостью технической оснащенности. 

Что касается партии Маргариты, в центре которой помещена знаменитая "ария с жемчугом, 
которая символизирует богатство колоратурной техники пения у исполнительницы этой роли, то фо-
рмальная соотнесенность этой техничности с героическими, а потому сложными в техническом про-
явлении ариями старых опер, категорически не совпадает с "облегченностью" трактовки голоса. 

Ведь в партии Маргариты рождается аплуа-тембр "легкого" сопрано, в котором блеск колоратуры 
в верхнем регистре не дополняется грудной мощью низкого регистра, а именно это равновесие "верха и 
низа" держало героический тонус классицистской-барочной и романтической опер. А "приближение к пра-
вде жизни" породило и в сюжетике необходимость выдвижения на первый план сочувствия к "униженной и 
соблазненной" грешнице, и в выразительных средствах – "усечения" полноты героического наполнения 
оперной партии. И это тембральное открытие Гуно так привлекательно было для современников, что в 
Дрезденской постановке 1861 года опера прошла под названием "Маргарита" [16, 125].  

Так или иначе социальная программа деятельности Гуно-проповедника, Гуно-просветителя, 
обращенная к поддержке социальных низов, определила оригинальность его художественной про-
граммы, в которой он чрезвычайно смело соединил требования высокого и низкого, героического и 
комического жанров, выдвинув обобщающую лирику номерных – песенно-ариозных характеристик 
главных героев на положение ведущей выразительной типологии оперной композиции. Данный пово-
рот к "опрощению" оперной драматургии в пределах серьезного жанра имеет аналогии к "популизму" 
вердиевской "Травиаты", в которой вальсовая основа музыки и жизненный реализм облачения героев 
в одежду современников (а это – показатель комического жанра) привносили связи с "малыми" жан-
ровыми подвидами оперного спектакля.  

Не забываем, что в параллель к лирической опере Гуно родилась французская оперетта, а в 
ней музыкально-развитые номера оказались сведенными к минимуму, а фрагменты ариозного пения 
сопрягались разве что с пародированием оперно-вокальных высот выражения. 

А. Даргомыжский и кучкисты в России обратились к простоте разговорной речи, к ее модели-
рованию в оперном пении, избегая богатств симфонизации и ариозного вокала. Немецкая музыка в 
лице Р. Вагнера утверждалась в избыточности симфонизации, но в категорическом акцентировании 
декламации и снятии ансамблево-хоровых контрастов с сольными фрагментами, что, в целом, сжи-
мало-упрощало ресурсы фактурного решения оперного спектакля.  

Сказанное позволяет сделать вывод о новаторстве Ш. Гуно – в резонанс с аналогичными по-
исками других национальных школ, однако в выдерживании национальных предпочтений, выразив-
шихся в том числе в выдвижении в название жанра – лирическая опера – традиции связи с греко-
античными стимулами художественного самовыражения. 

Итак, лирическая французская опера составила принципиально новый исторический этап об-
наружения оперы как музыкальной драмы, в котором ведущим принципом выступает солидаризация с 
народно-национальными и церковными истоками этого рода искусства. Лирическая опера обнаружи-
вает приближение к простоте форм народной музыкальной традиции, что отнюдь не составляет пре-
рогативу французской национальной музыкальной сцены. В китайской практике музыкального театра, 
наряду с драматической цзинцзюй, особый вес имеет лирическая куньцюй, признание которой в ми-
ровом масскультурном пространстве конца ХХ – начала ХХІ века отмечает актуальное сближение с 
традициями лирической сцены в разных национальных школах мира.  
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РОЗШИРЕННЯ ТЕМАТИКИ І ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ:  

60-80-ті роки ХХ століття 
 
У статті показано, як у складних соціально-політичних умовах 60-80-х років ХХ ст., коли український театр 

перебував під цензорним тиском владних структур, майстри української сцени докладали зусиль, щоб висловити 
свою думку щодо найважливіших проблем життя, використовуючи для цього драматургічні твори інших народів. 

Ключові слова: український театр, драматичні твори, тематика і проблематика інонаціональних п'єс на 
українській сцені. 
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мия руководящих кадров культуры и искусств 
Расширение тематики и проблематики украинского театра: 60-80-е года ХХ века 
В статье показано, как в социально политических условиях 60-80-х годов ХХ ст., когда украинский театр 

подвергался усиленному цензурному давлению со стороны властных структур, мастера украинской сцены прила-
гали усилия, чтобы высказать своё мнение о важнейших жизненных проблемах, используя для этого драматурги-
ческие произведения других народов. 

Ключевые слова: украинский театр, драматические произведения, тематика и проблематика инонацио-
нальных пьес на украинской сцене. 
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Enlargement of subject-matter and problematics of ukrainian theatre in 60-80 years of XX century 
The article is about ukrainian stage craftsmans who expended some efforts to express their opinion about many 

living problems, by using dramatics plays of other ethnoses, under pressure of socipolitical conditions in 60-80 years of 
XX century when ukrainian stage was chased by censorship of the government.  

The article emphasizes the social importance of topics and issues elevated Ukrainian theaters in stage 
productions of drama works of others. However, with all the huge number of really interesting set at a good professional 
level theater performances Ukraine 60-80 years of the twentieth century, we can not find a single one that would become 
a phenomenon not only theater, but also social life, as was the case in Moscow or Leningrad. 

In Theaters creativity Ukraine could not appear stagnant atmosphere, typical of that historical period. Out of 
sight playwrights and theater companies remained some problems late 70's – early 80's, when economic difficulties 
because there are many negative effects of social and spiritual nature. 

The theater did not think why one does not properly configured to work generating unwillingness to work, where 
does the trash? The theater did not pay attention to the conflict between those who have rights and privileges – on the 
one hand, and labor rights – on the other. The solution to these problems has been left as a heavy legacy of future 
generations theater. 

In total, his best performances of Ukrainian masters scene in 60-80 years of the twentieth century tried to break 
the most important issues of his time, sought to establish high humanistic ideals. Thus, whatever topics and issues not 
developed theater groups, the protagonist of the people of their works. 

Key words: ukrainian stage, dramatic works, subject-matter and problematics of foreign national plays on 
ukrainian stage. 

 
У 60-80-ті роки ХХ ст. театральні колективи України були значною мистецькою силою. В країні 

налічувалося близько п'ятдесяти драматичних і музично-драматичних театрів та театрів юного гляда-
ча. Щороку вони показували понад десять тисяч вистав, які переглядало близько десяти мільйонів 
чоловік. Але тут треба застерегти: українська національна драматургія тривалий час була у вкрай не-
сприятливих умовах через діяльність владних структур. Історія українського театрального мистецтва 
впродовж зазначеного періоду – це історія боротьби кращих його представників проти сваволі влади, 
яка доклала зусиль для знищення національної самобутності української драматургії і українського 
театру, висуваючи перепони утвердженню в ньому талановитих проблемних творів і сприяючи просу-
ванню всілякої посередності. Це робилося для того, щоб скомпрометувати українську національну 
культуру, виробити в українського народу комплекс неповноцінності, мимохіть призвичаїти його до по-
треби черпати з джерела більш високої і привабливої в естетичному розумінні культури – російської. 
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Тобто мовилося про підрив національного коріння, про насильницьку росіянізацію. Цьому біло підпо-
рядковано все: кадрова і репертуарна політика, фінансування й матеріально-технічне забезпечення 
театральних колективів. 

Водночас запроваджувалася сувора ізоляція українського театру від усього передового, про-
гресивного, що виникало у театрах інших республік, насамперед у Москві та Ленінграді. За надзвичай-
но важкого стану української національної драматичної літератури та її недостатньої кількості перева-
жна більшість кращих вистав у 60-80-ті роки ХХ сторіччя була здійснена за творами письменників 
інших народів. Це й стало причиною того, що предметом аналізу нашого дослідження обрано спектак-
лі українських театрів, поставлені за п'єсами авторів з країн близького зарубіжжя, в яких найважливіші 
соціальні проблеми (багато в чому спільні для усіх республік, оскільки вони перебували в межах однієї 
держави), здобули найбільш яскраве відображення. За таких умов кращі твори російської, білоруської, 
грузинської, азербайджанської, молдавської, башкирської драматургії – як класичної, так і сучасної, 
зокрема О. Вампілова, В. Розова, О. Арбузова, Л. Зоріна, О. Гельмана, Й. Друце, А. Макайонка, О. Іоселіа-
ні, Ю. Грушаса, Рустама і Максуда Ібрагімбекових, Мустая Каріма та багатьох інших, дали можливість 
майстрам української сцени припасти до джерела справжнього мистецтва та, висвітливши важливі питан-
ня соціального буття, справити великий вплив на формування суспільної свідомості українського народу. 
При цьому вони стимулювали самобутній розвиток українського національного театру. 

При постановці творів інонаціональної драматургії на сцені українського театру розширюються 
його ідейно-творчі можливості, збагачуються виражальні засоби. Говорячи про це, насамперед варто 
звернути увагу на розширення тематики і проблематики творів сценічного мистецтва. Доводити зна-
чущість даного чинника, який багато в чому є визначальним та рішуче впливає на всі аспекти творчос-
ті, у наші дні немає потреби. Розширення тематики і проблематики природно призводить до збагачен-
ня стилів і жанрів, при цьому неухильно виробляється єдність принципів типізації і поступово 
з'являються спільні для різних народів творчі критерії, формуються нові мистецькі смаки як у майстрів 
сцени, так і у глядачів. На основі колективного досвіду в українському сценічному мистецтві виникають 
нові значні за масштабами художні явища. В кінцевому результаті це призводить до ідейно-творчого 
збагачення, до зростання рівня майстрів української сцени. 

Об'єктивно оцінюючи ситуацію, що склалася в українській драматургії у 60-80-х роках ХХ сто-
річчя, не можна відзначити хоч скільки-небудь значного її зростання – як кількісного, так і якісного. Но-
вих імен у цей період з'явилося дуже мало, особливо у порівнянні з іншими республіками, та й заявили 
вони про себе, практично, в самому кінці 70-х – на початку 80-х років. Тут можна згадати Ярослава 
Стельмаха, Василя Фольварочного, Ларису Хоролець, Ярослава Верещака, Вадима Бойка, Родіона 
Феденьова. Досвідчені майстри старшого покоління в ці роки рідко досягали висот всесоюзного рівня. 
І дуже показово, зокрема, те, що з усіх українських драматургів тільки твори О.Корнійчука, особливо у 
60-ті – першій половині 70-х років були стабільно й дуже широко представлені в репертуарі інших рес-
публік країни. При чому це пояснюється зовсім не художніми перевагами його п'єс, а зв'язками автора 
з адміністративно-командною системою керівництва. В одному зі своїх виступів відомий в ті часи укра-
їнський драматург М. Зарудний з образою говорив, що в інших республіках, наприклад, у Білорусії, не 
поставлено жодної п'єси українських письменників, в той час як в Україні з успіхом ставлять твори бі-
лорусів А. Макайонка, І. Шамякіна, О. Петрашкевича, О. Дударєва. Думається, що причину такого ста-
новища слід шукати не у відсутності поважного ставлення до України або в організаційних прорахун-
ках, а в якості самої української драматургії тих років.  

Дійсно, співставлення життєво важливих проблем, що стояли перед суспільством у той період, 
з проблематикою української драматургії виявляє їх очевидну невідповідність. 

Якщо ж подумки оглянути репертуар театрів України 60-80-х років ХХ сторіччя [1], то впадає в 
око той безперечний факт, що в більшості випадків саме драматургія інших народів країни, насампе-
ред російська, давала змогу українським майстрам сцени наблизитися до найбільш животрепетних 
тем сучасного їм життя, поставити питання про важливі проблеми свого часу. І це – яскравий приклад 
позитивного міжнародного співробітництва. У довоєнні роки українська драматургія зробила значний 
внесок у розвиток національного мистецтва різних народів. Тепер вона допомагали просуватися впе-
ред українському театрові. В сценічному мистецтві України, хай у недостатній кількості, та все ж були 
сили, що прагнули по-справжньому брати активну участь у суспільному житті країни. І кращими своїми 
спектаклями українські театри намагалися звернути увагу на проблеми, що виникали в нашому суспі-
льстві. Тим паче, що до цього їх спонукали і драматурги. У прагненні осмислити нові процеси життя 
драматурги йшли нога в ногу з публіцистами, а подекуди і випереджали їх. Майже відкрито театр 
вступив у суперництво з ними, наполягаючи на своїх проповідницьких дидактичних функціях. Драма-
турги, режисери, актори, здавалося, шукали прямої розмови з глядачами, а ті, судячи з усього, чекали 
того ж самого. 

Упродовж всього періоду, що розглядається (60-80-ті роки ХХ століття), багатонаціональна ра-
дянська драматургія у кращих своїх проявах прагнула вести активне художнє дослідження людини – 
свого сучасника. Однак були й певні відмінності у визначенні головних проблем у кожному з трьох 
десятиріч. 
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Так, у шістдесяті роки, коли з'явилася плеяда молодих драматургів і прозаїків, які сказали нове 
слово в мистецтві, їх п'єси та інсценізації, поряд з кращими творами майстрів старшого покоління, 
концентрували увагу на моральних проблемах суспільства. Твори О. Вампілова, В. Розова, О. Володі-
на, А. Салинського, Ю. Германа, Б. Полєвого, А. Макайонка, Ч. Айматова, Й. Друце, Р. Каугвера та 
інших письменників різних національностей давали можливість майстрам сцени аналізувати духовний 
світ сучасної людини. І хоча, як справедливо стверджували відомі громадські діячі, письменники, мит-
ці, для наступних двох десятиліть був характерний застій у суспільному житті, мистецтво і література 
надто часто закривали очі на серйозні соціальні проблеми, що існували в житті, проте все ж таки вони 
готували суспільство до змін. 

І два наступні десятиліття моральна проблематика також викликала палке зацікавлення у гля-
дачів, до неї часто зверталися письменники й театри. 

Щоправда, не все багатство ідей і образів з драматургії інших народів країни на теми моралі 
було взято на озброєння українськими театрами. Однак тут можна все ж таки скласти значний список 
цікавих вистав. Це насамперед "Материнське поле" за Ч. Айматовим – у Київскому обласному театрі 
ім. П. Саксаганського, "В день весілля" В. Розова – в українській трупі закарпатського театру в Ужго-
роді, "Межа спокою" П. Загребельного – в Київському театрі ім. Лесі Українки. 

Крім цього, можна нагадати, що п'єси багатьох російських драматургів, а їх ставили практично 
в усіх містах України, дали можливість нашим театрам показати вірність людей ідеалам честі, обов'яз-
ку, дружби й товариства, любові. 

Твір молодого білоруського драматурга А. Делендика "Інга повинна жити" ("Чотири хрести на 
сонці") у Вінницькому театрі ім. М. Садовського і Волинському ім. Т. Шевченка говорив про любов, що 
перемагає смерть. 

"Я, бабушка Іліко та Іларіон" відомих грузинських авторів Н. Думбадзе і Г. Лордкіпанідзе у Київ-
скому театрі ім. Лесі Українки та Чернівецькому ім. О. Кобилянської розповідав про добрих та щедрих 
людей, які люблять життя і знають справжню ціну добра і зла. 

П'єса Н. Думбадзе "Не хвилюйся, мамо" світилася любов'ю до людей, турботою про їх щастя. І 
Харківський театр ім. О. Пушкіна показував це дуже добре. Разом з драматургом він роздумував про 
сенс буття, замислювався над питанням: навіщо людина живе на землі? Через усю виставу проходив 
образ Батьківщини, як символу любові народної. У цьому ж театрі у виставі за п'єсою відомого вірмен-
ського драматурга А. Папаяна "Світ перевернувся" – вона йшла з великим успіхом – йшлося про нові 
моральні цінності, які почали вироблятися у людей різних національностей. Театр слідом за драматур-
гом переконливо показав, що місце людини у суспільстві повинна визначити праця. 

Моральні проблеми сучасності розглядали спектаклі Київського театру ім. І. Франка та Вінни-
цького ім. М. Садовського за п'єсою білоруського драматурга І. Шамякіна "І змовкли птахи". Ця психо-
логічна драма осмислювала людське життя. Театри показували, як у долях героїв п'єси до того часу 
вирішальну роль відігравали трагічні події Великої Вітчизняної війни. Нагальні питання виховання су-
часної молоді порушувала п'єса відомого литовського драматурга Ю. Грушаса "Любов, джаз і чорт". 
Київський театр юного глядача у своїй виставі говорив про непримиренність добра і зла, про високу 
моральність, про необхідність боротися з пороком, з моральною нікчемністю. Театр досліджував мо-
ральні висоти людської природи, показував обставини руйнації людської особистості. Постановка ві-
домого на той час твору Б. Полевого "На дикому березі", інсценізованого Е. Радзінським, у Харківсь-
кому театрі ім. Т. Шевченка показувала, як зводячи гігантські споруди, будівельники утверджували 
нові людські стосунки, високі моральні ідеали. Дніпропетровський театр ім. М. Горького, поставивши 
п'єсу відомого естонського драматурга Р. Каугвера "Вища міра", розвінчував позицію обивателя, який 
уникає активної участі в історичних подіях часу, піклується тільки про особисте благополуччя, на по-
в'язане з благом народу. На боротьбі проти всього, що заважає утвердженню високих принципів мо-
ралі в житті й праці, акцентував увагу Житомирський театр (нині – ім. І Кочерги), здійснивши постанов-
ку інсценізації твору відомого російського письменника Ю. Германа "Діло, якому ти служиш" з чудовим 
центральним образом доктора Устименка – талановитого вченого, організатора, великого людинолюба. 

У міру наближення до 70-х років у мистецтві починає зростати інтерес до філософського осми-
слення найбільш важливих соціальних процесів. Причому драматурги різних країн звертають увагу на 
так звану виробничу тематику. 

Найбільш показовими для театрів України були такі вистави, як "Людина зі сторони" І. Дворе-
цького – у Львівському театрі ім. М. Заньковецької, "Сталевари" Г. Бокарєва – у Запорізькому і Жито-
мирському театрах, "Хазяйка" М. Гараєвої – у Київському театрі ім. Лесі Українки. Про першу з них ва-
рто розповісти докладніше. 

П'єсі І. Дворецького "Людина зі сторони" [1] в театральному процесі 70-х років належить особ-
лива роль. Написана на початку десятиліття, вона з великою гостротою підносила важливі проблеми 
сучасності. Після постановки у Ленінградському театрі ім. Ленради та Московському драматичному 
театрі на Малій Бронній п’єса пройшла у багатьох театрах країни, в тому числі на Україні. При чому 
спектаклі, як правило, мали величезний громадський резонанс, і реакція глядачевого залу була дуже 
показовою. У більшості опублікованих рецензій на постановки у різних куточках країни (а писали їх не 
лише професіональні критики, а й глядачі) відмічалося, що під час антрактів публіка обговорювала не 
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стільки акторську гру, режисуру, художнє оформлення чи музику, як це буває зазвичай, скільки вчинки 
героїв та їхню життєву позицію. Це сталося тому, що автор спромігся вловити найбільш актуальну і 
животрепетну проблему часу, а Львівський театр ім. М. Заньковецької передав її дуже точно. 

Справа в тому, що посилення технічного забезпечення праці і енергетичних потужностей, яки-
ми почала керувати людина в епоху науково-технічної революції, вносило великі якісні зміни у стано-
вище самої людини у процесі праці, значно збільшувало навантаження на її психіку, висувало особли-
ві вимоги до вольових якостей. Результати праці людини тепер дедалі більше починали залежати від 
рівня її професійної підготовки, психофізичного стану та моралі. І широкі маси глядачів по усій країні 
палко хвилювало питання, якою має бути людина тепер, за нових умов життя, як повинні вибудовува-
тися взаємини людей у процесі праці, яким має бути стиль роботи і керівництва. У цій п'єсі в гострій 
полеміці зіштовхнулися дві протилежні життєві позиції. З одного боку, люди, що вели пошук, відстою-
вали сучасні методи організації праці, з іншого – ті, що заспокоїлися, втратили почуття нового, почили 
на лаврах. Цей життєвий конфлікт, який водночас став конфліктом драматургічним, був настільки гос-
трим і хвилюючим, що він навіть на деякий час зміг відсунути на другий план віками невмираючий ін-
терес глядачів до проблем особистого життя людини. 

Серед кращих робіт театральних колективів України на так звану виробничу тематику можна 
назвати і спектакль житомирського театру "Сталевари" Г. Бокарєва [3]. Ця п'єса після постановки її у 
МХАТі О. Єфрємовим стала новим кроком в естетичному осягненні духовного обличчя сучасної людини. В 
Житомирі її поставив молодий режисер В. Савченко, який у той час проходив стажування у Москві під 
керівництвом О. Єфрємова, що позитивно відобразилося на художньому рівні спектаклю. Режисер 
усвідомлював, що житомирському глядачеві виробничі проблеми сталеварів були не дуже й близькі, а 
відтак – пішов по лінії більш широкого тлумачення драматургічного конфлікту. Він говорив про необ-
хідність вимогливого ставлення до себе і до оточуючих, а водночас про душевне ставлення до людини. 
Вимогливість повинна поєднуватись з гуманністю – таким був лейтмотив житомирського спектаклю. 

Великим досягненням театрального мистецтва, при чому не тільки України, а й усієї країни, 
став образ позитивного героя нашого часу робітниці Надії Гавриленкової, створений народною артис-
ткою СРСР А. Роговцевою у п'єсі "Хазяйка" М. Гараєвої [4]. Випущений в самому кінці 70-х років, цей 
спектакль відкрив нові горизонти в театральному мистецтві наступного десятиліття і залишився у ре-
пертуарі театру на багато років. Преса, в тому числі центральна, одностайно відзначила цю роботу 
талановитої актриси. В її тлумаченні це була повість про життя трудящої людини, про її шлях до зага-
льної поваги і слави, а ця тема в спектаклях театрів України розглядалася не часто. Між тим, "шлях на 
гору" здавна цікавив і широку публіку, і художників. У багатьох творах письменників світу можна поба-
чити, що цей шлях пролягає через користолюбство, здирництво, безпринципність, попрання всіх форм 
моралі, зраду. Ада Роговцева переконливо показала, як має проходити "шлях на гору" в сучасному 
суспільстві. Двері перед людиною повинні відкривати такі її особисті якості, як розум, працьовитість, 
добре серце, зацікавленість спільною справою, колективізм. 

У виставі Чернівецького театру ім. О. Кобилянської за широко відомою в ті часи п'єсою О. Гель-
мана "Протокол одного засідання" автор звертався до глядача зовсім не з риторичним запитанням: чи 
здатний ти в ім'я великої спільної справи, заради інтересів держави врешті-решт зіпсувати стосунки з 
людьми, від яких залежить твій особистий добробут? 

Драмою А. Салинського "Марія" Харківський театр ім. Т. Шевченка акцентував увагу на одній з най-
важливіших проблем: як поєднати інтереси всієї держави з інтересами однієї особи, кожної людини окремо? 

Постановкою Запорізького театру ім. Щорса "День приїзду – день від'їзду" В. Черних закликала 
до громадянської активності, виступала проти в'ялості й безініціативності. 

Тему гідності трудової людини підносив запорізький театр ім. М. Щорса, поставивши п'єсу 
Р. Назарова "Здрастуй, Кримов". В ній велася серйозна розмова про необхідність підвищення вимог-
ливості до себе кожної людини, про активне ставлення до життя, непримиренність до зла. 

Перша половина 80-х років ознаменувалася прагненням митців, порушуючи питання про гро-
мадські проблеми, відобразити роль і значення людини, яка прагнула побудувати новий світ, її духов-
не багатство і вплив на долю всього людства. Інсценізації талановитих творів Ю. Бондарєва "Берег" та 
"Вибір", Ч. Айматова "Буранний полустанок" ("І довш ніж вік триває день") не оминули підмостків сце-
ни. Їх поставили Дніпропетровський театр ім. Т. Шевченка, Київський ім. І. Франка та інші колективи. 

Тематика і проблематика українських театрів у 60-80-ті роки ХХ сторіччя збагатилася і класи-
кою, світом ідей О. Пушкіна, М. Гоголя, О. Островського, О. Сухого-Кобиліна, Л. Толстого, А. Чехова, 
М. Горького, а російських театрів – п'єсами Лесі Українки. 

Значно розширили тематику українського театру і твори інших народів країни, насамперед ро-
сійські, написані у попередні періоди життя країни, зокрема на історичну тематику. Тут можна згадати 
"Оптимістичну трагедію" В. Вишневського – у Київському театрі ім. І. Франка, "Комуніст" за Е. Габрило-
вичем – у Дніпропетровському театрі юного глядача, "Трибунал" А. Макайонка -у Полтавському театрі 
ім. М. Гоголя, "Блудний син" Е. Раннета – у Київському театрі ім. І. Франка, "Називайте мене матір'ю" 
Д. Урнавічуте – у Львівському театрі ім. М. Заньковецької, "Каса Маре" Й. Друце – у Київському театрі 
ім. І. Франка. Так, Полтавський театр ім. М. Гоголя у виставі "Від Полтави до Гангута" І. Сельвінського 
відобразив один з героїчних відрізків історії Росії, коли російські війська отримали перемогу над шве-
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дами. "Загибель ескадри" О. Корнійчука, поставлена у Севастопольському театрі ім. А. Луначарського 
Г. Товстоногим, чудово показувала мужність українських моряків. "Інтервенція" Л. Славіна в Житомир-
ському театрі ім. І. Кочерги відтворювала той момент в історії країни, коли на державу ринулися іно-
земні загарбники. Театр слідом за драматургом показав, що народ, який здобув свободу, буде відсто-
ювати її до кінця. "Драматична пісня" Б. Равенських та Н. Анчарова (інсценізація роману "Як 
гартувалась сталь" М. Островського) у Полтавському театрі ім. М. Гоголя ті українській трупі Вороши-
ловградського театру передавала напруження громадянської війни, таврувала зло і захищала правду. 
"Лють" Е. Яновського у Черкаському театрі ім. Т. Шевченка, Житомирському ім. І. Кочерги та Микола-
ївському українському театрах розповідала сучасникам, як точилася боротьба за щастя людини в 20-ті 
роки ХХ сторіччя. У спектаклі Львівського театру ім. М. Заньковецької "Піднята цілина" за М. Шолохо-
вим герої твору видатного письменника неначе зверталися до нас з питанням, як далеко ми просуну-
лися у своєму розвитку порівняно з ними, чи не охолонули наші серця, чи готові ми, так, як і вони, від-
дати своє життя в боротьбі за кращу долю. 

Тут були наведені для прикладу лише деякі з кращих і найбільш типових випадків розширення 
тематики і проблематики українського сценічного мистецтва у постановці творів драматургії інших на-
родів у 60–80-ті роки ХХ ст. Назвати всі було би неможливо через їх надзвичайно велику кількість. 

Соціальна важливість буквально кожної з перелічених вище тем і проблем, порушених україн-
ськими театрами в сценічних постановках творів драматургії інших народів – незаперечна. Однак з 
усієї величезної кількості дійсно цікавих, поставлених на хорошому професійному рівні спектаклів теа-
трів України 60–80-х років ХХ сторіччя, не можна знайти жодного такого, який став би визначним яви-
щем не тільки театрального, а й суспільного життя, як це було, наприклад, у Москві або Ленінграді. 

На творчості театрів України не могла не відобразитися атмосфера застою, характерна для 
того історичного періоду. Поза полем зору драматургів і театральних колективів лишилася низка про-
блем кінця 70-х – початку 80-х років, коли через економічні ускладнення виникло багато негативних 
явищ соціального і духовного характеру. 

Театр не замислювався, чому у людини немає правильного налаштування на роботу, що по-
роджує небажання працювати, звідки береться халтура? Театр не звернув увагу на конфлікт між тими, 
хто мав права і привілеї – з одного боку, і трудовою людиною – з іншого. Вирішення цих проблем було 
залишене як тяжка спадщина театрові наступних поколінь. 

Завершуючи розмову про розширення тематики і проблематики українського театру у 60–80-ті 
роки ХХ сторіччя, варто відзначити, що у кращих своїх спектаклях майстри української сцени намага-
лися все таки порушувати найбільш важливі питання свого часу, прагнули утверджувати високі гумані-
стичні ідеали. При цьому, яку б тематику і проблематику не розробляли театральні колективи, голо-
вним героєм їхніх творів був народ. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ УКРАЇНИ 
 
У статті аналізується місце військової символіки у структурі військово-історичної науки. Наводяться мето-

дологія та методи військово-історичного дослідження. Стверджується, що застосування основних методів та 
принципів військово-історичного дослідження у проблематиці військової символіки України дає змогу розкрити 
основні напрями розвитку сучасної геральдики, вексилології, фалеристики, уніформістики та символіки у цілому.  

Ключові слова: військова символіка, військово-історичне дослідження, метод 
 
Карпов Виктор Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры общественных наук, 

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 
Методологические основы исследования военной символики Украины 
В статье анализируется место военной символики в структуре военно-исторической науки. Наводятся 

методология и методы военно-исторического исследования. Утверждается, что применение основных методов и 
принципов военно-исторического исследования проблематики военной символики Украины позволяет раскрыть 
основные направления развития современной геральдики, вексилологии, фалеристики, униформистики и симво-
лики в целом.  

Ключевые слова: военная символика, военно-историческое исследование, метод. 
 
Karpov Viktor, Ph.D. in History, Associate Professor of the Social Sciences Chair, National Academy of Mana-

gerial Staff of Culture and Arts 
Methodological principles of research of military symbolism of Ukraine 
The main task of any science is the knowledge of the objective laws of events and phenomena. When choosing 

a methodology of knowledge, especially historical research, the most important requirement is a concrete study of the 
conditions and causes of various social events and phenomena in their relationship and development. The principles of 
historicism and objectivity, reliability and sources of evidence, systematic approach to the study of historical events allow 
fully reveal the historical truth and scientific truth.  

The historical process and historical knowledge are two important aspects of the scientific conception of history, 
which significantly affect the researcher and each other. The process of historical knowledge is marked so that it cannot 
affect the past, but creates the possibility to predict the future paths of the historical process [3, p. 53]. As for the meth-
odology of history, it is a system or set of principles and practices that have guided historian, describing events and ex-
amining them on the basis of documentary sources, in fact, methodology of history is a methodology historiography em-
phasizes scientist G. Bondarenko [3, p. 58].  

Scientist M. Gareev believes the most important methodological issues of history, including military history, clar-
ify the object and subject of research [5, p. 31]. In his view, history as an objective reality is a process of nature and soci-
ety, and historical science is a complex social science that studies the history of mankind in all its diversity. As we know, 
history science consisting of world history and the history of individual countries and peoples. In turn, they are divided 
into periods of human development such as history of primitive, ancient, medieval, new, latest societies. Immediate field 
of historical science is considered to be economic history, military history, historical geography, historiography, etc.. They 
organically related with special historical sciences such as archeology and ethnography. In addition, the history of sci-
ence as a set of adjacent neighboring field of historical knowledge is historical sections of other sciences, which study 
various aspects of social life, culture, science, art and technology. 

Based on these provisions, we can determine the object and purpose of military-historical science. Thus, the ob-
ject of military-historical science is a military branch of social history, and the subject is the history of wars and armed 
struggle in close relationship with other factors, in the unity of economic, social, political, ideological and military parties, 
evolution of the methods of armed combat, manning, institution-building, equipping and training of the armed forces, their 
management in wartime and peacetime, logistics and technical support. The need for knowledge of objective phenom-
ena, its patterns define the content and structure of military-historical science.  

The military-historical works being devoted to the methodology of military history, argue that military history in-
cludes the history of warfare and the art of war, military construction, military equipment, military and military-theoretical 
and historical thought. There are such auxiliary historical disciplines such as military historiography and source, ar-
cheographical and military history work, military statistics and military archeology.  

But there are other necessary sections of military history in the research. For example, in Ukraine on winning 
independence and formation of the military organization of the state was born and started the process of developing and 
implementing modern military symbols, which is actively being developed. Certainly, it has to find its place in the struc-
ture of military history. Its structure should complement the branch of military symbolism. 

The methodological basis of the studying of the military symbolism essence is based on scientific objectivity and 
historicism, systematic and comprehensive learning of the problem. The application of basic methods and principles of 
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military-historical research on the issue of military symbolism Ukraine reveals the main trends of modern heraldry, prom-
issory note science, faleristics, uniform science and symbols in general. 

Key words: military symbols, military-historical research, method. 
 
Головне завдання будь-якої науки – пізнання об'єктивних закономірностей подій і явищ. У ви-

борі методології пізнання, надто історичного дослідження, найважливішою вимогою є конкретність ви-
вчення умов і причин виникнення тих чи інших суспільних подій та явищ у їх взаємозв'язку і розвитку. 
Принципи історизму та об'єктивності, достовірності фактів і джерел, системного підходу до досліджен-
ня історичних явищ дають змогу повною мірою виявити історичну правду і наукову істину. 

Історичний процес та процес історичного пізнання – два важливі аспекти наукового розуміння 
історії, які суттєво впливають на дослідника й одна на одну. Процес історичного пізнання відзначаєть-
ся тим, що не може вплинути на минуле, однак можна прогнозувати майбутні шляхи історичного про-
цесу [3, 53]. Що ж до методології історії, то це система або сукупність принципів і методів, якими має 
керуватися історик, описуючи події та вивчаючи їх на основі документальних джерел; власне, методо-
логія історії – це методологія історіографії, як наголошує учений Г. Бондаренко [3, 58]. М. Гарєєв вва-
жає найважливішим методологічним питанням історичної науки, в тому числі військової історії, з'ясу-
вання об'єкта і предмета досліджень [5, 31]. На його думку, історія як об'єктивна дійсність є процесом 
розвитку природи і суспільства, а історична наука являє собою комплекс суспільних наук, що вивчає 
минуле людства в усьому його розмаїтті. Згідно з цим, як відомо, історична наука складається із все-
світньої історії та історії окремих країн і народів, поділяючись, у свою чергу, на періоди розвитку людс-
тва – історію первісного суспільства, давню, середніх віків, нову, новітню. Безпосередніми галузями 
історичної науки прийнято вважати економічну історію, військову історію, історичну географію, історіо-
графію тощо. Органічно пов'язані з нею спеціальні історичні науки – археологія та етнографія. Крім 
того, до історії як комплексу наук безпосередньо прилягають суміжні галузі історичних знань – історичні 
розділи інших наук, які вивчають різні аспекти суспільного життя, культури, науки, мистецтва, техніки. 

Виходячи з цих положень, можна визначити об'єкт і предмет військово-історичної науки. Отже, об'-
єктом військово-історичної науки є військова галузь історії суспільства, а предметом – історія воєн і зброй-
ної боротьби у тісному взаємозв'язку з іншими чинниками, у єдності економічних, соціально-політичних, 
ідеологічних і безпосередньо військових сторін, еволюції способів ведення збройної боротьби, принципів 
комплектування, організаційного будівництва, технічного оснащення і підготовки збройних сил, методів 
управління ними у воєнний і мирний час, тилового і технічного забезпечення. Потреба пізнання цих об'єк-
тивних явищ, їх закономірностей і визначає зміст та структуру військово-історичної науки. 

У військово-історичних працях, присвячених методології військової історії, стверджується, що 
військова історія включає в себе історії воєн та воєнного мистецтва, військового будівництва, військо-
вої техніки, військово-теоретичної та військово-історичної думки, а також такі допоміжні історичні дис-
ципліни, як військова історіографія та джерелознавство, археографічна і військово-історична робота, 
військова статистика та військова археологія.  

Але є й інші розділи військової історії, які потребують свого дослідження і пізнання і які, як пра-
вило, оминаються увагою. Приміром, в Україні зі здобуттям незалежності та утворенням військової 
організації держави зародився та пройшов процес розробки і впровадження сучасної військової сим-
воліки, який активно розвивається. І, безперечно, це має знайти своє місце в структурі військово-
історичної науки, а її структуру варто доповнити розділом "військова символіка". 

Дослідник В. Бережинський присвятив окрему працю структурі і рівням військово-історичного 
дослідження, в якій докладно розглядає перебіг цього процесу від вибору об'єкта і постановки дослід-
ницького завдання до визначення істинності та цінності отриманого знання і його оцінки [1]. 

Військово-історичне дослідження, на його думку, як і будь-яке наукове дослідження, є систем-
ним процесом. Усю сукупність виконуваних у військово-історичному дослідженні процедур він подає як 
послідовну зміну основних етапів: вибір об'єкта і постановка дослідницького завдання; виявлення 
джерел – інформаційної основи його вирішення і розробка методів дослідження; реконструкція дослі-
джуваної військово-історичної реальності та її емпіричне пізнання; пояснення і теоретичне пізнання; 
визначення істинності та цінності отриманого знання і його оцінка [1, 3]. Однак при детальнішому роз-
гляді логічної структури конкретного військово-історичного дослідження можна виділити і значно біль-
шу кількість його внутрішніх етапів. 

Загальнонаукові методи, що застосовуються у військовій історії, розраховані на вирішення тих 
чи інших завдань, що постають у процесі пізнавальної військово-історичної дослідницької діяльності 
[2, 4]. Одні з них виступають як конкретні пізнавальні засоби на емпіричному і теоретичному рівнях 
пізнання (спостереження та експеримент, опис і вимір, аналіз і синтез, індукція й дедукція і тощо), а 
інші пов'язані з розв’язанням ширших пізнавальних завдань (наприклад, співвідношення історичного й 
логічного, конкретного і абстрактного моделювання та ін.). Ці методи виступають у своїй діалектичній 
єдності і протилежності, оскільки функціонування й розвиток об'єктів реальності протікають у просторі 
й часі. Інакше кажучи, будь-яка реальність на будь-якому етапі існування виявляє себе як певна да-
ність з одного боку та має власну історію виникнення, розвитку і зникнення – з іншого. Тому об'єктивну 
реальність потрібно вивчати і синхронно, і діахронно, тобто у просторовому і часовому вираженні.  
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Логічний метод розкриває рух об'єкта переважно у просторі, по горизонталі. Історичний метод 
показує рух об'єкта в інтервалах по вертикалі. В змістовному аспекті історичний метод розкриває кон-
кретний світ явищ, а логічний – їх внутрішню суть. Логічний та історичний методи у військовій історії 
можуть виступати як окремо, так і в єдності, за якої провідну роль відіграватиме один з них. Ці методи 
варто використати для розкриття історичних коренів військової символіки та показу їх внутрішньої суті 
і єдності у розвитку процесу становлення української державності. 

Для дослідження об'єкта пізнання використовується метод сходження від конкретного до абст-
рактного і метод сходження від абстрактного до конкретного, що дає змогу перейти від обмеженого 
знання до повнішого й глибшого змістовно-конкретного теоретичного знання. Природна і суспільна 
реальність не складається з окремих та ізольованих предметів, явищ і процесів, а є сукупністю взає-
мопов'язаних та взаємодіючих об'єктів, певним цілісним, системним утворенням. Всі системи мають 
свою будову, структуру і функції. 

Характерною рисою системного методу є не його цілісність, а саме системність, спрямованість на 
вивчення системної сторони і природи об'єктивної реальності. Застосування цього методу дозволяє пред-
ставити процес становлення військової символіки в цілісності і як складову частину загального процесу 
становлення символіки України. Головними конкретними методами системних досліджень є структурний і 
функціональний аналізи. Перший спрямований на розкриття структури систем, другий – на виявлення їх 
функцій. Цей метод дає змогу показати структуру системи військової символіки та її функції. 

Історична реальність характеризується спільними рисами, і тому можна виокремити основні 
методи військово-історичного дослідження, а саме: історико-генетичний, історико-порівняльний, істо-
рико-типологічний, історико-системний. У військово-історичному дослідженні всі ці методи перебува-
ють у діалектичному взаємозв'язку, доповнюють один одного. Це дає змогу забезпечити об'єктивність і 
правдивість пізнавального процесу. При їх застосуванні використовуються й інші – загальнонаукові 
методи – аналіз і синтез, індукція і дедукція, опис і вимір, пояснення тощо. Вони вже виступають як 
конкретні пізнавальні засоби, необхідні для реалізації підходів і принципів, що лежать в основі провід-
ного методу [2, 10]. 

Історико-генетичний метод дозволяє показати причинно-наслідкові зв'язки і закономірності іс-
торичного розвитку військової символіки в їх безпосередності, а історичні події та особистості охарак-
теризувати в їх індивідуальності й образності. Важливий і поширений метод наукового пізнання – істо-
рико-порівняльний. Його застосування допомагає визначити істотні ознаки, типологію і стадії 
порівнюваних історичних періодів розвитку української військової символіки. 

Виявлення істотних ознак, на основі яких має проводитися історико-порівняльний аналіз, а та-
кож типології і стадіальності порівнюваних явищ найчастіше потребує спеціальних дослідницьких зу-
силь і застосування інших загальноісторичних методів, насамперед історико-типологічного та істори-
ко-системного. Застосування методу історико-порівняльного аналізу в поєднанні з історико-
типологічним та історико-системним дає змогу повною мірою підтвердити логічний висновок про те, 
що військова символіка України, хоча і схильна до впливу об'єктивних умов різних історичних періодів, 
веде свій початок від самої природи виникнення символічних визначень природних і суспільних явищ 
на ранніх стадіях зародження суспільних систем. 

У системі історичних наук значне місце посідають спеціальні історичні дисципліни, які своєю 
розмаїтістю об’єктів і предметів вивчення, вироблення методик і технологій дослідження стоять на 
межі з іншими науками. Зв’язок минулого із сучасністю забезпечується втягненням до наукового пі-
знання та історичного дослідження нових джерел. Саме допоміжні історичні науки дають найбільш 
ґрунтовну оцінку джерелам [4, 4]. 

В галузі символіки загальновідомо, що геральдика, або в українській інтерпретації – гербоз-
навство, вивчає історію використання гербів, їх походження, розвиток, закони складання й художнього 
оформлення та генезис самого процесу герботворчості. Основним об’єктом дослідження геральдики є 
герб як специфічне зображальне історичне джерело. Герб – це символічний пізнавально-правовий 
знак, конвенційний за суттю і складений за визначеними законами і правилами, як вважає науковець 
Ярослава Іщенко [13, 146].  

Історично герб мав стосунок до військового спорядження і первісно був військовим атрибутом 
лицаря. У цей період бойовий щит лицаря стає основою для розміщення геральдичних символів. З 
часом ця його військова функція була втрачена і він став основним елементом геральдики. Однак 
традиція символічного позначення війська не перервалася – відтепер символи наносяться на військо-
вій техніці. А власне герби у військових формуваннях України застосовуються мало, епізодично та 
безсистемно. Перший герб, розроблений за геральдичними нормами, появився у 1994 році [12]. У 
2001 році був виготовлений герб бази пунктів управління Західного оперативного командування [11]. 
Зокрема, існує запроваджений 1997 року герб Внутрішніх військ (з 2002 р. – це герб Головного управ-
ління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України), герб Національного військово-
історичного музею України [8] та деякі інші.  

На думку авторитетного знавця геральдики, голови Українського геральдичного товариства А. 
Гречила, "запровадження гербів є більш ефективним і ефектним, їх легко можна адаптувати для нару-
кавних нашивок та інших сфер застосування. Проте різними залишаються принципи побудови цих ге-
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рбів, їхнього оформлення. Іноді з першого погляду важко визначити, що такий знак належить саме вій-
ськовому підрозділу, а не громадській організації чи фізичній особі. Тому ці питання слід врегулювати, 
розробивши системний підхід, визначивши принципи відображення в таких гербах місцевої символіки 
(наприклад, шляхом поділу щита та розміщення в одному з полів муніципальних знаків), а також роз-
роблення єдиних позащитових елементів для відображення належності частини до конкретного роду 
військ чи служб Збройних Сил України (у т. ч. вирішення потреби запровадження різних рангових він-
ців, змісту написів на стрічках тощо), інших особливостей. Безперечно, із формуванням цілісної війсь-
кової геральдичної системи потрібно буде переглянути прийняту тепер практику уміщувати на бойо-
вому прапорі військової частини повну назву, можна замінити її гербом" [6, 80]. 

Основи наукової геральдики були закладені наприкінці XVII століття, коли її почали викладати 
у вищих навчальних закладах Європи. Згадки про українську міську геральдику початку XIV–XV сто-
літь є в багатьох європейських гербових збірниках. Українська геральдика почала розвиватися одно-
часно з європейською. Джерела її знакової системи сягають давніх віків [7, 7].  

Вексилологія, або прапорознавство, вивчає прапори, стяги, знамена, хоругви, бунчуки, вимпе-
ли, штандарти та інші вексиліуми як історичні пам’ятки, досліджує їхній символічний зміст, а також 
розвиває на науковому рівні основи їх теоретичного і практичного застосування у сучасних умовах.  

Історичні відомості про прапори на українських землях належать до часів Київській Русі та Га-
лицько-Волинського князівства, що засвідчують писемні та інші джерела. У цей період традиції вико-
ристання прапорів мали загальноєвропейський характер та власне глибоке історичне коріння. Знач-
ний вплив на українське військове прапорництво справили становлення та розвиток козацького 
війська. Під час національно-визвольної війни козацьке військо використовувало різноманітні прапори 
із зображенням зірок, хрестів, місяців, гетьманських або земельних гербів. Згодом із встановленням в 
козацькій державі військово-адміністративного устрою використовувалися полкові, сотенні, курінні та 
інші хоругви (корогви) й знамена. За часів гетьмана Кирила Розумовського, у 1755 р., було приведено 
до єдиного порядку зображення елементів на сотенних і полкових прапорах, виникає поняття націона-
льний герб (козак з мушкетом), який уміщували на лицьовому боці прапора, а на зворотному – полко-
вий чи сотенний знак. На традиції козацького прапорництва спиралися дослідники, науковці під час 
опрацювання проектів сучасних військових прапорів, у основу прапорів військових формувань України 
було покладено символ часів козаччини – хрест.  

Процес становлення української школи прапорництва та вексилології як наукової дисципліни 
розпочався з утворенням незалежної Української держави. На практичному досвіді відбувається роз-
робка методології досліджень прапорів, створюється джерельна база, опрацьовується термінологія, 
ведуться наукові студії та дослідження, що закладають підвалини цілісної вексилологічної системи. 

Предметом дослідження вексилології є генезис та процеси становлення всіх різновидів прапорів, 
з’ясування їхнього змісту й походження, вивчення взаємовпливів, оцінка історичного значення та соціаль-
ної функції, а основним об’єктом – різні види полотнищ з нанесеними на них малюнками або інші, прикріп-
лені до древка чи спеціального флагштока, символи, які мають розпізнавальне значення [13, 119].  

Методологічну основу вексилологічних досліджень, як вважає А. Гречило, становить систем-
ний підхід до опрацювання матеріалу та вивчення предмета в контексті тих суспільно-політичних про-
цесів і явищ, які найбільше впливали на його розвиток [13, 120]. Для вивчення військового прапорниц-
тва важливим є врахування традицій використання бойових прапорів військових частин і методів 
дослідження військової історії та військового мистецтва. Загальнонаукові методи є основою дослі-
джень. До них залучається метод джерелознавчого аналізу у поєднанні з прийомами й елементами 
порівняльно-історичного, статистичного методів. Метод порівняння і систематизації дозволяє узагаль-
нити основні типи прапорів, визначити їхні спільні та відмінні характеристики. Метод аналізу і синтезу 
дає змогу окреслити основні тенденції розвитку прапорознавства або вексилології.  

За визначенням дослідників М. Дмитрієнко та Я. Іщенко, фалеристика комплексно вивчає істо-
рію заснування та функціонування орденів, нагородних медалей, нагрудних знаків, відзнак, значків та 
жетонів, досліджує процеси виникнення й розвитку нагородної системи, а також нагородну документа-
цію та статистику в контексті розвитку суспільства [13, 486]. Фалеристика послуговується широким 
спектром різних методів дослідження: порівняльно-історичним, класифікації, систематизації та типологі-
чним, залучаючи для вивчення методи й методики цілої низки інших галузей історичних знань [14, 16]. 

Емблематика досліджує емблеми – умовно-символічні зображення якихось понять чи ідей, що 
виконані у графічній або пластичній формі, мають конкретний зміст і не потребують спеціального тлу-
мачення [13, 219]. Вона тісно пов’язана з геральдикою, вексилологією, фалеристикою, уніформологі-
єю, боністикою. Емблеми широко застосовуються у різних сферах суспільного життя – як атрибути 
влади, знаки власності, знаки розпізнавання, ремісничі клейма, цехові знаки, символи на печатках, у 
релігійних культах тощо. На основі емблем сформувалися середньовічні герби.  

Важливою емблематика є для українського війська та інших військових формувань. Емблеми 
використовуються на військовій формі одягу для позначення певного роду війська. Емблематика 
сприяє дослідженням у галузі воєнної історії, мистецтвознавства, релігієзнавства, допомагає визначи-
ти культурні та суспільно-політичні впливи, взаємозв’язок різних національних традицій. 
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Уніформологія вивчає генезис та розвиток форми одягу особового складу військових форму-
вань. Офіційно або стихійно встановлена форма одягу вказує на належність військовослужбовця до 
певного військового формування держави, виду і роду військ, позначає військове звання. Форма скла-
дається з предметів обмундирування, спорядження і знаків розрізнення, встановлених для військово-
службовців. Ці складові уніформи в їх історичному розвитку є об'єктом вивчення уніформології [10, 5]. 

Дослідник Є. Славутич вважає, що до предмета уніформології входять такі питання вивчення 
історії мундира, як фасон та його зміни, колір, конструктивні особливості і склад матеріалів предметів 
військового строю, їхня вартість, технологія виготовлення, спосіб носіння; походження й запроваджен-
ня у війську як певних комплексів одягу, так і окремо взятих предметів обмундирування й амуніції, 
причини, умови і наслідки цього процесу; утилітарні і символічні функції військових одностроїв та їхніх 
елементів; порядок заготовлення обмундирування і спорядження та забезпечення ними військ [13, 479]. 

Початок 1990-х років ознаменувався активізацією процесів національного відродження, посилен-
ням уваги до історико-культурної проблематики, а також пошуком нових підходів до формування символіки 
для оновлених Збройних Сил молодої Української держави. Розпочався процес відродження українських 
військових традицій, вивчення віх минулого українського війська, зокрема військового однострою [9, 75]. 
Однак, незважаючи на очевидні досягнення у дослідженні українського військового костюма, ще не завер-
шено процес формування теоретичних засад української уніформології як наукової дисципліни. 

Отже, методологічною основою дослідження сутності військової символіки є засади наукової 
об'єктивності та історизму, системності і комплексного вивчення проблеми. Застосування основних 
методів та принципів військово-історичного дослідження у проблематиці військової символіки України 
розкриває головні напрями розвитку сучасної геральдики, вексилології, фалеристики, уніформістики 
та символіки у цілому.  
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 

НА ЕТНІЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: 
ХІV – перша половина ХVІ ст. 

 
У статті аналізуються соціальні та правові відносини України у складі Литви і Польщі у XIV – першій по-

ловині XVI ст. – періоду, що характеризується культурним відродженням, поширенням ідей Реформації та гумані-
зму, соціальними та національними революціями. Простежено, як відбувалося становлення основних рис україн-
ської розмовної мови та продовжувався культурний розвиток української народності. 

Ключові слова: соціально-економічні відносини, Литовсько-Руська держава, давньоруські традиції, Люб-
лінська Унія, руське право. 

 
Маложон Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории госу-

дарства и права, Киевский национальный университет культуры и искусств 
Социально-правовые отношения на этнических украинских землях: XIV – первая половина XVI в. 
В статье анализируются социальные и правовые отношения Украины в составе Литвы и Польши в XIV – 

первой половине XVI вв. – периода, который характеризуется культурным возрождением, распространением 
идей Реформации и гуманизма, социальными и национальными революциями. Прослежено, как проходило ста-
новление основных черт украинской разговорной речи и продолжалось культурное развитие украинской народ-
ности. 

Ключевые слова: социально-экономические отношения, Литовско-Русское государство, древнерусские 
традиции, Люблинская Уния, русское право. 

 
Malozhon Olena, PhD in History, Associate Professor of the theory and history of State and Law chair, Kyiv na-

tional university of culture and arts 
Social and legal relations on ethnic Ukrainian lands: XIV – the first half of the XVI centuries. 
In the article the social and local relations of Ukraine are analysed in composition Lithuania and Poland in the 

XIV – the first half of the XVI centuries. This period characterized a cultural revival, distribution of humanism ideas of the 
Reformation, social and national revolutions. In the XIII – the first half of the XIV centuries, successor state of on its 
south-western lands was Galicia-Volhynia. It is traced, that at the same time becoming of basic lines of colloquial Ukrain-
ian was with forming of Ukrainian nationality and continued cultural development of Ukrainian nationality. 

Lithuanian tribes have been the north-western neighbors of the Eastern Slavs for a long time. In the "Tale of 
Bygone Years" are mentioned their own political organization, and paying the tribute to Kyiv. "Lithuania from the swaps 
doesn’t show itself for anybody" – the author of "Word of the death of Russian land" pointed out in the middle of the thir-
teenth century. However, it evolved into the early feudal state, the Duchy of Lithuania.  
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After the addition of the most part of the modern Ukrainian, Belarusian and Russian lands Lithuania became a 
great feudal state. The Lithuanians called it the Grand Duchy of Lithuania, Russ and Zhemaytiyske. Russian land 
amounted to 9/10 of the total area of the principality, and had a great impact on the socio-political and cultural life of 
Lithuania. Russian language became the official one; many rules from "Russian Truth", the local name of social condi-
tions, government offices were taken by Lithuanians. The administrative divisions being characteristic of Kievan Rus, 
was restored. The territory was divided into separate principalities which have the autonomous status.  

During the second half of the XIV – the beginning of the XV centuries the partial assimilation of the Lithuanians 
in the powerful Slavic array was held. The following facts testify about the assimilation of the Lithuanian rulers. They are 
many marital relationships of the local and Lithuanian nobles, the expansion of the Russian Orthodoxy influence in the 
territories of the Lithuanian state, the establishment of "Russian Truth" as a state legal basis; recognition of the Ruthe-
nian language as an official language; borrowing Russian military experience of building forts and setting the tax system, 
formation of the princely administration structure. The local name of social conditions, government offices were taken by 
Lithuanians. The administrative divisions being characteristic of Kievan Rus, was restored. The territory was divided into 
separate principalities which have the autonomous status. It encouraged the Ukrainian elites to support the Lithuanians, 
and the lower classes not to resist against the domination of Lithuania. These facts proved Hrushevsky’s theory. He ar-
gued that the Grand Duchy of Lithuania kept the tradition of Kievan Rus better than Moskow state did it. The modern 
authors call Lithuanian penetration of the Ukrainian land "velvet". Joining the western Russian lands, Lithuania took over 
their higher culture and experience of political organization. It led to the convergence of Lithuanian and Ruthenian nobil-
ity, "slavification", "Russification" of Lithuanian princes, who married with the ruthenian princesses and lord, moved into 
the Orthodox faith, took the local language, way of life and customs.  

After 1569 Ukrainian lands were divided into seven provinces: Rus (Galicia), Belz, Volyn, Bratslav, Kiev, Po-
dolsk and Chernihiv (formed in 1635 after the "true Polish" Chernihiv and Siverschyna were taken from Moscow). The 
Lithuanian law (Statutes 1566 and 1588) was on these territories (except Galicia). The large cities were guided by the 
provisions of the Magdeburg Law. However, despite of these factors, the Polish lords extended their power on the most 
part of Ukraine [1].The Orthodox Church became illegal. The Uniate cathedral decision didn’t meet either the interests or 
sentiments of the majority of the Ukrainian population who thought that the Orthodoxy church was a symbol of the na-
tional liberation struggle. The Catholic Church was seen as an instrument of foreign oppression. So the natural conse-
quence of the Brest Union was the religious schism in Ukraine. Thus, the inclusion of Ukrainian lands to the Polish-
Lithuanian Commonwealth laid the ground for the future conflict in society and brought a rapid increasing of the Ukrain-
ian people exploitation, national and religious discrimination and catholization.  

Key words: socio-economic relations, the Lithuanian and Rus state, old Russian traditions, Lyublinska Union, 
russian right. 

 
Новітня історія XXI ст. означила головні концептуальні засади на шляху розбудови незалежної 

Української держави. В цих умовах органи державної влади і місцевого самоврядування постійно по-
вертаються до питання правової культури. Особливо вони є актуальними на сучасному етапі переходу 
України до демократичної правової системи, яка інтегрується в європейський простір з характерною 
для нього високою правовою культурою. 

На основі Литовських статутів 1529, 1566 і 1588 рр. було створено правову основу розвитку 
Волинського, Брацлавського, Київського воєводств у складі Великого князівства Литовського. Одним із 
важливих джерел Статутів був збірник звичаєвого права – "Руська Правда", за яким Велике князівство 
Литовське існувало більше 200 років. Збереження соціально-правової культури в українських воєводс-
твах простежується і після Люблінської унії 1569 р. Зокрема, певні особливості в устрої і праві, тобто 
закріплення за Литовським статутом вживання в адміністрації руської (українсько-білоруської) писем-
ної мови не тільки в місцевих судах і урядах, а й в актах Коронної канцелярії. Так було створено серію 
книг-копій руськомовних документів, які називались Руська метрика (т. зв. Волинська). 

Мета статті – простежити спадкоємність руської правової традиції та звичаїв у законодавчих 
актах литовсько-польського періоду як основи розвитку політичних, соціально-культурних і родинно-
побутових відносин суспільства. Відповідно, варто вирішити такі завдання: реконструювати історико-
теоретичні аспекти соціально-правової культури на руських землях литовської доби; з’ясувати вплив 
традиційної правозвичаєвої культури на формування нормативно-правової бази; визначити місце ста-
роруської мови у використанні нормативно-правової стилістики правових актів. Предметом дослідження 
є соціально-правова культура як засіб правового регулювання соціальних відносин у суспільстві. 

Хронологічні рамки дослідження визначаються історичним періодом становлення соціально-
правової культури литовської доби 1362-1569 рр. 

Територіальні рамки дослідження охоплюють Волинське, Брацлавське, Київське воєводства, 
які входили спочатку до складу Великого князівства Литовського, а після Люблінської унії 1569 року 
відійшли до складу Речі Посполитої. 

У ХІІІ – першій половині ХІV ст. продовжувачем державності Русі на її південно-західних зем-
лях виступало Галицько-Волинське князівство. Жорстока поразка, завдана 1323 р. руським військам 
ординським ханом Узбеком, підірвала воєнну і політичну міць Галицько-Волинської держави. Смерть 
загиблих в бою князів Андрія та Лева припинила князівську династію Романовичів, які протягом більш 
як 120 років вели боротьбу за незалежність і державну єдність Південно-Західної Русі. Втрачаючи 
власне політичне значення, осередок української державності став предметом гострого суперництва 
Польщі та Литви. В результаті остання закріпила за собою Волинь, а польський король у 80-х рр. ХІУ 
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ст. остаточно утвердив свою владу в Галичині. Буковина з середини ХІУ ст. опинилася в складі Мол-
давського князівства, Закарпаття ще раніше захопила Угорщина. 

Литовські племена були північно-західними сусідами східних слов’ян. В "Повісті минулих літ" 
вони згадуються як такі, що не мали власної політичної організації і платили данину Києву. "Литва з 
болота на світ не показувалася", – вказував в середині ХІІІ ст. автор "Слова про загибель руської зем-
лі". Однак саме тоді склалась раньофеодальна держава – Литовське князівство. 

Литовським успіхам в Україні сприяли феодальні усобиці в Золотій Орді (там в 1359-1361 рр. 
змінилося сім ханів). Однак монгольська держава не настільки ослабла, щоб так легко змиритися з 
втратою українських земель. Швидше за все, відношення між Ордою і Литвою в цей час ґрунтувалися 
на договірній і взаємовигідній основі: монголи погодилися на поширення політичного контролю Литви 
на всю Південно-Західну Русь за умови збереження данинної залежності цієї території від Орди. Не 
дарма один з руських літописців, відзначивши, що Ольгерд "багато земель і країв завоював, і ґради, і 
княжіння узяв собі… і збільшилось княжіння його більше всіх", підкреслював, що литовський володар 
"не стільки силою, скільки мудрістю воював" [13]. 

Приєднавши більшість сучасних українських, білоруських і частину російських земель, Литва 
стала великою феодальною державою, яку самі литовці називали Велике князівство Литовське, Русь-
ке й Жемайтійське. Руські землі становили 9/10 загальної площі князівства і мали великий вплив на 
суспільно-політичне й культурне життя Литви. Руська мова тут стала мовою державною; чимало норм 
"Руської правди", місцеві назви суспільних станів, урядових посад були сприйняті литовцями. Був від-
новлений адміністративно-територіальний устрій, характерний для Київської Русі. Територія була по-
ділена на удільні князівства, які являли собою автономні державні утворення [7]. 

На приєднаних до Литовської держави землях князь Ольгерд посадив князювати своїх синів і 
племінників. У Києві – сина Володимира, на Поділлі – племінників Юрія, Олександра, Костянтина і Фе-
дора. На Чернігівщині також почали княжити родичі Ольгерда. Всі українські землі, що увійшли до 
складу Литовської держави, вважалися власністю литовської великокнязівської династії. Визнання та-
кої зверхності Литви в державі було своєрідною дякою української і білоруської знаті за ненасильниць-
ку інкорпорацію земель і вирішення справ з татарами, які відтепер хоч і брали данину, але не дошку-
ляли частими грабіжницькими набігами. Один з руських літописців, відзначивши, що Ольгерд "багато 
земель і країв завоював, і ґради, і княжіння узяв собі… і збільшилось княжіння його більше всіх", під-
креслював, що литовський володар "не стільки силою, скільки мудрістю воював"[13]. 

Протягом другої половини XIV – початку XV ст. відбулась часткова асиміляція литовців у поту-
жному слов'янському масиві. Про "ослов'янення" литовських правителів свідчать такі факти: численні 
шлюбні зв'язки литовської і місцевої знаті, розширення сфери впливу руського православ'я на терени 
Литовської держави, утвердження "Руської правди" державною правовою основою; визнання руської 
мови офіційною державною мовою; запозичення литовцями руського досвіду військової організації 
будування фортець, налагодження податкової системи, формування структури князівської адміністра-
ції. Місцеві назви суспільних станів, урядових посад були сприйняті литовцями; був відновлений адмі-
ністративно-територіальний устрій, характерний для Київської Русі; територія була поділена на удільні 
князівства, які являли собою автономні державні утворення [7]. Все це заохочувало українську верхів-
ку підтримувати литовців, а низи не чинити опору володарюванню Литви. Наведені факти дали під-
ставу М. Грушевському стверджувати, що Велике князівство Литовське берегло традиції Київської Русі 
краще, ніж це пізніше робила Московія, а сучасним авторам називати литовське проникнення в украї-
нські землі "оксамитовим". Зростаючи й далі за рахунок західних руських земель, Литва переймала їх 
більш високу культуру і досвід політичної організації. Це зумовило зближення литовської і руської зна-
ті, "ослов’янення", "обрусіння" литовських князів, які одружувалися з руськими княжнами й бояринями, 
переходили у православну віру, переймали місцеву мову, побут та звичаї [8]. 

Місцева руська знать мала майже ті самі права і привілеї, що й литовська: князі і бояри брали 
участь у великокняжій раді; деякі з них обіймали найвищі посади в адміністрації та війську, охороняли-
ся майнові права феодалів. Протягом перших десятиліть литовського володарювання привілейоване 
становище мала православна церква. 

Однак на відміну від Київської Русі державна влада концентрувалася в руках великого литовського 
князя, який одноособово розпоряджався військовими силами і матеріальними засобами країни. Місцеві князі 
були лише дорадниками і виконавцями його волі, бо земельні володіння мав тільки той, хто служив великому 
князю. Українські удільні князівства користувалися самоуправлінням, але поширювалося воно лише на гос-
подарські відносини, суд, релігію і в жодному разі не на державну адміністрацію. Нарешті, у відновлених 
українських уділах – Київському, Переяславському, Чернігівському, Новгород-Сіверському та ін. князівську 
владу отримали не нащадки Рюриковичів, а сини і племінники литовського князя – Ольгердовичі. 

Таким чином, хоча центральна влада постійно підкреслювала, що литовці "старовини не ру-
шать і новини не вводять" [6], насправді відбулися суттєві зміни. Литовська держава не була держа-
вою українською. Значний на перших порах політичний вплив українських князів і бояр був обумовле-
ний не організацією державних структур, а лише зближенням литовської і української знаті. Удільні 
Ольгердовичі використовували прагнення місцевих феодалів до автономії для протистояння центра-
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лізаторській політиці Вільна. Зміцнення влади великого князя чи зовнішньополітична переорієнтація 
Литви за таких умов становили пряму загрозу державницькому становищу українських уділів. 

Так воно і сталося після Кревської унії Литви з Польщею (1385 р.), коли значно посилилися 
польсько-католицькі впливи на литовську знать і, відповідно, опір руських аристократів. Енергійний 
великий князь Вітовт на початку 90-х рр. збройною силою усунув "за непослух" кількох удільних князів 
та передав їх володіння своїм прибічникам. Посилилась феодальна залежність селян та жителів міст. 
За словами сучасника, Вітовт тримав підвладні руські землі в "залізних кайданах" [9]. 

Однак плани великого литовського князя сягали ще далі. Скориставшись тим, що усунутий від 
влади в Золотій Орді хан Тохтамиш шукав притулку в Південній Русі, Вітовт домігся від нього зняття 
данинної залежності з руських земель, тим самим остаточно закріпивши їх за Литвою. Крім того, як 
стверджує один з літописців, "радився Вітовт з Тохтамишем, кажучи: "Я посаджу тебе в Орді на царст-
во, а ти мене посади на Москві на великому княжінні на всій Руській землі" [4]. 

Честолюбні наміри литовського князя дорого коштували Україні. 12 вересня 1399 р. в гирлі Во-
рскли 80-тисячна русько-литовська армія разом з татарами Тохтамиша зазнала нищівної поразки від 
100-тисячного війська хана Тимур-Кутлука. Ламаючи відчайдушний опір населення (вистояли тільки 
потужні фортеці – Кам’янець-Подільський, Кременець, Луцьк), ординці спустошили Київщину, Переяс-
лавщину, Поділля, Волинь. Так, за висловом одного з польських істориків, "у потоках крові потонули 
мрії Вітовта про об’єднання в межах Литовської держави всієї Русі, всієї Східної Європи" [10]. 

Однак згодом великий литовський князь все ж вирішив кілька важливих зовнішньополітичних 
завдань. Перемога в липні 1410 р. об’єднаних слов’янсько-литовських сил над Тевтонським орденом 
під Грюнвальдом завдала нищівного удару німецько-католицькій агресії, припинила її розгортання на 
південь і схід. У 20-х рр. завдяки дружнім стосункам з Ордою, Вітовт розширив кордони своєї держави 
аж до Чорного моря, зміцнив їх системою замків. 

Посилення впливу католицької церкви, яка після Кревської унії стала державною, дискримінація та 
феодальні утиски руського населення викликали його зростаюче незадоволення. В 1430-1440-х рр. Русь 
охопило масове повстання проти литовсько-польського панування. Політичним прапором руху, основною 
силою якого були жителі міст та дрібна православна шляхта, стали "зрусілі" Ольгердовичі, які після смерті 
Вітовта боролися за великокнязівську владу з прихильниками пропольської орієнтації. 

Обрання (1430 р.) великим литовським князем відомого своїми антипольськими поглядами 
Свидригайла Ольгердовича викликало польську збройну агресію на Волині і Поділлі. Розпочалася на-
родна війна проти загарбників. Міщани Луцька під керівництвом воєводи Юрші, захисники Олеського 
замку на чолі зі старостою Іваном Преслужичем не тільки витримали облогу поляків, а й значно стри-
мали їх наступ [11]. 

Налякані розмахом визвольної боротьби в Україні, великі литовські феодали у 1432 р. скинули 
Свидригайла й проголосили великим князем брата покійного Вітовта Сигізмунда Кейстутовича. Сигіз-
мунд відновив унію з Польщею за зверхності її короля. 

Майже всі руські землі – Вітебська, Смоленська, Новгород-Сіверська, Київська, Полоцька, Во-
линь, Брацлавщина – не визнали влади Сигізмунда. Свидригайло оголосив ці території "Великим кня-
жінням Руським", а себе – його великим князем. Місцеві урядові посади все більше перебирала пра-
вославна знать [12]. 

Польська колонізація українських земель почалася майже одночасно з литовською. В 1349 р. 
Казимир III розпочав другу широкомасштабну експансію на українські землі, мотивуючи її як хрестовий 
похід проти язичників-литовців та схизматиків-православних. У 1366 р. після тривалого збройного проти-
стояння польська держава підпорядкувала собі Галичину і частину Волині, приєднавши до своєї терито-
рії майже 52 тис. кв. км із 200-тисячним населенням. Наступний король Людовік Угорський (1370–1382) 
продовжив політику попередника. Він призначив намісником у Галичину Владислава Опольського, зніве-
ченого польського князя, якому надав право титулуватися "Божою милістю пан і дідич руської землі", 
користуватися власною печаткою і карбувати монети. З благословення польського короля Владислав 
дозволяв собі нехтувати місцевим населенням, оточував себе німцями, поляками, волохами. Із 120 при-
вілеїв для населення тільки 15 стосувались місцевих українців, решта – чужинців. Повністю підтримуючи 
католицьку церкву, він дістав папську буллу з дозволом засновувати католицькі єпископства. В 1375 р. у 
Львові було засноване католицьке архієпископство, згодом єпископати з'явилися в Перемишлі, Володи-
мирі, Холмі. Католицька церква, що пустила своє коріння в українських землях, поступово перетвори-
лась на найбільшого в Галичині землевласника. На нещодавно приєднаних землях з'явилися католицькі 
монастирі й церкви, що обслуговували прийшлих польських та німецьких феодалів, а невдовзі й місцеву 
галицьку покатоличену знать. Утисків зазнала і мова корінного населення. Вже в середині XIV ст. руська 
мова була витіснена з ділової сфери цих земель, і офіційною мовою Галичини стала латинська. 

Наприкінці XIV ст. зовнішні та внутрішні обставини змусили литовських і польських феодалів 
почати процес об'єднання двох держав. Землі України – тодішньої Південно-Західної Русі – стали 
об’єктом гострого суперництва сусідніх держав – Польщі, Литви, Московського князівства, Кримського 
ханства [5]. Під тиском польських панів Ягайло приєднав Галичину не до Литви, а до Польщі, зобов'я-
завшись навічно зберігати її під польською короною. Ягайло доклав чимало зусиль, щоб реалізувати 
укладену в Крево угоду: сам похрестився за римським обрядом, здійснив масове хрещення литовців і 
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змусив литовських князів підписати "присяжнені грамоти" на вірність королю Польщі. Але реальне об'-
єднання Литви і Польщі наштовхнулося на значні перепони, передусім з боку української і литовської 
знаті, що не бажали поглинання своїх земель Польщею. 

Протипольський рух очолив талановитий політик і військовий діяч, двоюрідний брат короля – 
Вітовт, в особі якого владно заявила про себе тенденція до збереження політичної окремішності Ве-
ликого Князівства Литовського. За словами сучасника, Вітовт тримав підвладні руські землі в "залізних 
кайданах" [9]. На сеймі в м. Городлі в 1413 р. було підписано унію, згідно з якою Польща визнавала 
існування великокнязівського престолу в Литві, але обрання великого князя мав контролювати і за-
тверджувати польський король. Литовські феодали-католики зрівнювалися в правах з польськими у 
вирішенні державних справ, в тому числі і в питанні обрання великих князів литовських і королів поль-
ських. Одночасно це посилювало дискримінацію православних аристократів, які ще більше відсторо-
нювались від джерел збагачення і вищих адміністративних посад. Городельська унія значно зміцнила 
становище Литви на міжнародній арені, надала можливість Вітовту знов вдатися до колонізації При-
чорномор'я. Зрівняння в правах польських і литовських феодалів-католиків, надання їм права повніс-
тю розпоряджатися своїми землями і обіймати державні посади повинно було заохотити литовську 
верхівку триматися Польщі, зраджуючи інтереси власного народу. Городельська унія, забивши клин 
між православними та католицькими феодалами, між православними народними масами й окатоли-
ченою знаттю Великого князівства Литовського, спричинила в українських землях глибокий розкол, 
посилила соціальний та національно-релігійний гніт. 

Смерть Вітовта (1430 р.) призвела до значних змін у внутрішній і зовнішній політиці Литви. Ве-
лике князівство відмовилося від політики південної колонізації. Оборонна лінія поступово була відсу-
нута на північ, зупинившись на лінії замків Вінниці, Черкас, Канева. Великі князі, що були одночасно 
польськими королями, не проводили самостійної політики і все більше потрапляли під вплив Польщі 
[11]. Польська шляхта, для якої життєвою справою було оволодіння балтійським узбережжям, викори-
стовувала кожну нагоду для послаблення Литви. Наприклад, протягом 1385–1501 pp. Польща підпи-
сала 8 різних угод, які тим чи іншим чином допомогли закріпитись їй на литовській території. З того 
часу, як польський вплив в Литовському князівстві посилювався, українська аристократія втрачала 
політичні позиції. Великий князь Казимир Ягайлович зумів завдати нового удару по автономії українсь-
ких земель. 1452 р. він ліквідував Волинське князівство, передав Волинь своєму наміснику. Така сама 
доля чекала і на Київське князівство. Коли у 1470 р. помер київський князь Семен Олелькович, литов-
ські правителі зажадали, щоб престол не передавали спадкоємцю. Незважаючи на обурення киян, 
король задовольнив це бажання, і намісником був призначений литовець – католик Гаштовт. Ліквіда-
ція Київського князівства означала кінець української автономії. Після ліквідації місцевої автономії Во-
линь, Київщина, Поділля були перетворені на воєводства, якими управляли намісники-воєводи. Вони 
підкорялись тільки владі великого князя. Землі воєводств поділялись на повіти, в яких певну владу 
мали старости. Посади воєвод та старост обіймали, як правило, місцеві феодали, яких князь щедро 
винагороджував за службу. Великі магнати входили до великокняжої Ради, без узгодження з якою 
князь не мав права видавати закони та розпорядження. Найвищі державні посади почали передавати 
у спадок в магнатських родах. В умовах повної та необмеженої влади литовських та місцевих магнатів 
православне населення українських земель перетворилось на об'єкт постійних утисків і окатоличення. 
Більшість місцевих українських феодалів дотримувалась угодовської політики і не поспішала захища-
ти інтереси співвітчизників. 

У політичній боротьбі удільної Русі цілком певно визначилися дві протилежні тенденції: праг-
нення до повної автономії – і намагання литовських властей ліквідувати її. Все вирішували сила і єд-
ність як українського суспільства, так і литовсько-польської унії, що відроджувалася. 

З кінця ХV ст. особливу роль в житті українських земель починають відігравати сусідні держави 
– Московське князівство та Кримське ханство. 

Московське князівство, остаточно звільнившись від монголо-татар (1480р.), вогнем і мечем 
приєднало основний масив великоруських земель і перетворилось на могутню централізовану держа-
ву. Великий князь Іван ІІІ "богом дарованим з діда-прадіда правом" проголосив себе "государем всієї 
Русі". Підпорядкування всіх земель колишньої Київської Русі стало центральним завданням московсь-
кої зовнішньої політики. 

Протягом кінця ХV-ХVІ ст. відбулася серія війн за українські володіння Литви, в результаті яких 
Москва захопила Чернігівські і Сіверські землі, а значна частина українських та білоруських князів і 
бояр перейшла на службу до московського князя. Вони не без підстав сподівалися на те, що здобути 
"милості" в Москві легше, ніж відстояти власні інтереси в Литві. Втім, і ті українські аристократи, що 
залишилися, теж більше розраховували на ласку Литовського князя і польського короля. Так було за-
початковано трагічний процес втрати традіційної політичної еліти, "обезглавлювання" українського 
народу, що надалі могло привести до загрози самому його існуванню [2]. 

В липні 1569 р. Литва та Польща підписали Люблінську унію, за якою було утворено нову дер-
жаву – Річ Посполиту з одним монархом – королем польським і великим князем литовським одночас-
но, спільною зовнішньою політикою, однаковим маєтковим правом. Разом з тим обидві частини дер-
жави зберігали окремі уряд і адміністрацію, суд, фінанси, власне військо та законодавство. 
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Після 1569 р. українські землі були розділені на сім воєводств: Руське (Галичина), Белзьке, Волин-
ське, Брацлавське, Київське, Подільське та Чернігівське (утворене 1635 р. після того, як "істинно польські" 
Чернігівщина та Сіверщина були відібрані у Москви). На їх території (крім Галичини) діяло не польське, а 
литовське право (Статути 1566 та 1588 рр.), великі міста керувалися положеннями магдебурзького права. 
Однак, незважаючи на це, польські феодали поширили своє панування на більшу частину України [1]. 

На час Люблінської унії та після неї для економічного та соціально-політичного життя українсь-
ких земель найбільш характерними були такі явища: 1. Інтенсивне зростання великого феодального 
землеволодіння – насамперед на Волині, в Галичині (станом на 1629 р. в руках 37 волинських магна-
тів зосереджувалося ¾ селянських господарств воєводства). 2. Розвиток товарно-грошових відносин, 
втягування українських земель через Польщу в європейську торгівлю хлібом. 3. Посилення феодаль-
ного гноблення селянства внаслідок формування фільваркової системи, розвитку панщини, здачі фе-
одалами своїх маєтків в оренду та під заставу, зменшення селянських наділів. 4. Розширення терито-
рії проживання українського народу, господарське освоєння Східного Поділля, Південної Київщини, 
Лівобережжя, початок колонізації Слобожанщини. На нових землях вдосконалювалась техніка земле-
робства, розвивались ремесла, торгівля. 5. Поглиблення суспільного поділу праці, зародження ману-
фактурного виробництва (ХVІІ ст.), розвиток старих і виникнення нових міст, особливо на Наддніпря-
нщині протягом другої половини ХУІ – першої половини ХVІІ ст. 6. Розвиток започаткованої в ХІV-ХV 
ст. станової організації суспільства. 7. Ополячення, окатоличення українських феодалів, викликане, з 
одного боку, появою більш привабливої західноєвропейської культурно-релігійної альтернативи, а з 
іншого – політикою національної дискримінації, яку проводив польський уряд. 

Після 1569 р. українські землі були розділені на сім воєводств: Руське (Галичина), Белзьке, 
Волинське, Брацлавське, Київське, Подільське та Чернігівське (утворене 1635 р. після того, як "істинно 
польські" Чернігівщина та Сіверщина були відібрані у Москви). На їх території (крім Галичини) діяло не 
польське, а литовське право (Статути 1566 та 1588 рр.), великі міста керувалися положеннями магде-
бурзького права. Однак, незважаючи на це, польські феодали поширили своє панування на більшу 
частину України [1]. Православна церква була поставлена поза законом. Рішення уніатського собору 
не відповідало ні інтересам, ні настроям української більшості населення, для якого православна віра 
зберігала традиційну роль символу національно-визвольної боротьби, а католицька церква сприйма-
лася як знаряддя іноземного поневолення. Тому закономірним наслідком Берестейської унії став релі-
гійний розкол в Україні. Отже, включення українських земель до складу Речі Посполитої заклало осно-
ву майбутніх протиріч у суспільстві й принесло українському населенню різке посилення визиску, 
національно-релігійну дискримінацію і покатоличення. 
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Стаття присвячена науковому аналізу діяльності духовних навчальних закладів православного відомства 

Київської єпархії в першій половині XIX ст. Звертається увага на проблеми становлення мережі духовних шкіл, їх 
матеріального і фінансового забезпечення, формування вчительського складу і контингенту учнів. 
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Деятельность Киевской епархии в просветительской сфере: первая половина XIX в. 
Статья посвящена научному анализу деятельности духовных учебных заведений православного ведомства 

Киевской епархии в первой половине XIX в. Обращается внимание на проблемы становления сети духовных школ, их 
материального и финансового обеспечения, формирования учительского состава и контингента учащихся. 
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The activity of Kyiv eparchy in the educational sphere: the first half of the XIX century 
At the end of the XVIII century the imperial authority held the clerical administrative reform. Its result was the 

creation of practically new Kyiv Diocese. The church hierarchy faced the problem of supply the newly settled diocese of 
the educated Orthodox clergy. 

The preparation of the lower clergy and providing primary education for future seminarians began from the es-
tablishment of the county and parish school network. 

The bishops, local clergy were the main initiators of the establishment of new religious schools. Their efforts got 
great results. The number of religious schools has gradually increased. In 1840 there were 5 country and parish educa-
tional institutions in Kiev diocese. During the last decade of that period a network of schools did not change and did not 
meet the legal norms. According to them, it was allowed to have 30 parochial schools in every diocese, and the number 
of the country schools had to be equal to the number of county districts. 

The attention focused on recruitment of students to school. The schools were crowded unequally. The diocesan 
rulers created the country school district for the balance of the students community. The absence of the habit of the 
learning and understanding of the advantages of the education made clergy use compulsory measures to attract clergy 
children to educational institutions.  

The goal of the primary school was to educate to clergyman and priest children, but the children of civil people 
such as nobles, officials, merchants and soldiers studied there. Gradually, the access to enter such schools was limited 
for students by special instructions that were intended to transform schools into closed class ones. 

The seminary board organized the activity of religious schools. The Reverends played the role of the major car-
ers. The supervisors controlled the internal management of the schools. Typically, they were the arch priests and monks 
of the churches and abbeys, where the schools were situated. They had higher education, were highly moral people with 
responsible attitude to their duties. Therefore, they had to supply the schools of the pupils and teachers, to settle of 
school classrooms and provide schools with the necessary equipment, to monitor the progress of students studying and 
behavior, level of teaching etc. 

The selection of teachers' staff was conducted carefully. The observers created the detailed lists of candidates 
for the post of teacher, defining their skills, level of education. These lists were discussed by the school governments, 
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and then were stated by the diocesan board. Analysis of these lists shows a high quality of teachers in primary schools. 
The tendency of the provision of school teachers with higher academic and seminary education persisted throughout the 
studied period. 

The studying sphere of elementary religious schools were regularly checked by the members of the govern-
ment. The adjustment of the learning process, the senior management ruled with the main task of spiritual institutions – 
to prepare the Orthodox priests that’s why they prefered the learning of purely religious subjects, division courses for the 
major and minor 

During the study period the logistics of the clerical education was a constant problem. Despite of it the orphans 
and the part of poor students were given the opportunity to study at public or half-public expense. 

So, during the researched period a network of primary schools was created in the Kyiv diocese,. Their main 
tasks were to prepare competent, ethical individuals, who was worth to represent the Orthodox Church in the lands and 
to engage the piety local population and at the same time to educate the faithful and obedient "ideologues", followers of 
imperial policy. 

However, it should be noted that the effective functioning of religious schools was possible through the efforts of 
local clergy who initiated the opening of schools, invented the means to maintain them. The Quality selection of teachers 
and demanding attitude to the success of pupils, the great attention to education in the spirit of Christian morality did well 
for schools and distinguished them among other schools and made them more attractive for studying. 

Key words: educational activities, Kyiv Diocese clergy, religious educational institutions. 
 
Вивчення історії Київської єпархії крізь призму просвітницької діяльності, зокрема створення й 

функціонування початкових навчальних закладів, сприяє об’єктивному осмисленню загального впливу 
православного кліру на розвиток вітчизняної освіти і культури впродовж першої половини XIX ст. Тому 
актуальним є ґрунтовний аналіз діяльності її розвитку, а також тенденцій, що формували і визначали 
повсякденну роботу єпархіальних навчальних закладів у зазначений період. 

Об’єктом дослідження визначено: духовні навчальні заклади православного відомства почат-
кового типу, їх фінансування і матеріальна база, учнівські контингенти, педагогічний склад, система 
управління. Ставиться завдання з’ясувати основні моменти діяльності православного духівництва на 
ниві просвітництва в Київській єпархії в першій половині XIX ст. 

Наприкінці XVIII ст. імперською владою була проведена церковно-адміністративна реформа, 
наслідком якої стало створення практично нової Київської єпархії. До її складу увійшла частина з віді-
браних від Польщі українських територій, на яких було сформовано дванадцять повітів, діяло 1323 
церкви, відкрито численні православні парафії [1]. 

На порядку денному перед церковною ієрархією гостро постала проблема забезпечення новост-
ворених приходів православним кліром. Так, у єпархії не вистачало 248 священиків, 892 дячків і паламарів 
[2]. З метою виправлення ситуації вживалися певні заходи, як то: призначення на вакантні місця колишніх 
уніатських священиків і переведення у єпархію духовенства з російських територій і Лівобережжя. Проте 
вони мали тимчасовий і невиправданий характер. Перші, з точки зору ієрархів православ’я, були ідеологі-
чно ненадійним елементом у справі поширення серед населення благочестивих настроїв. Переведені ж 
православні, через бідність місцевих парафій, невдовзі залишали їх і поверталися додому. 

Складність ситуації полягала не тільки у нечисленності православного кліру, а й в низькому рі-
вні їхньої освіти. В єпархії лише четверта частина духовенства мала освіту. Решта були неграмотні й 
нерозвинуті. Так, Київський митрополит Гавриїл 1800 р. зазначав, що серед кандидатів на духовні по-
сади більшість погано читала і не знала церковного статуту [3]. 

Такий стан речей не міг задовольнити ні державну ні церковну владу. Самодержавство, через 
те, що це перешкоджало здійсненню плану перетворити духовенство на провідника і поширювача вір-
нопідданських ідей в краї. Православна церква ж не могла гідно відповідати наданому їй статусу пані-
вної державної релігії і залучати до благочестя місцеве населення. 

Підготовка нижчих кадрів духовенства та надання початкової освіти майбутнім семінаристам 
розпочалася із встановлення мережі повітових та парафіяльних училищ. До 1817 р. початкові знання 
школярі отримували в нижчих класах Київської семінарії. З введенням нового статуту (1814р.) для ду-
ховних навчальних закладів перші чотири класи відокремили від семінарії. На їх основі було відкрито 
Києво-Подільське повітово-парафіяльне училище. Воно було єдиною початковою православною шко-
лою в єпархії і не могла в достатній кількості забезпечити місцеві приходи освіченими пастирями. 

Ініціаторами заснування нових духовних училищ виступили митрополити, місцеве духовенст-
во. Так, митрополит Серапіон особисто контролював підготовку до відкриття запланованих училищ у 
Черкасах й Богуславі. Його стараннями уже 1818р. навчальні заклади змогли здійснили перший набір 
учнів. Окрім запланованих, на прохання місцевого духовенства були відкриті училища в Умані (1823 
р.), на які місцеві жителі разом з духовенством зібрали 300 руб. і надали приміщення. Подібні звер-
нення надходили від духовенства невеликих містечок і сіл: Таращі, Паволочі, Василькова. Скажімо, 
священик Чигиринського повіту попросив дозволу в єпархіального керівництва заснувати на власні 
кошти парафіяльне училище у селі Болтишки. Проте ці звернення з різних причин не були задовільне-
ні [4]. Києво-Софійське повітово-парафіяльне училище було відкрито синодом 1839р. у відповідь на 
обґрунтоване прохання митрополита Філарета [5].  

У подальшому кількість духовних училищ поступово збільшується, станом на 1840 рік у Київсь-
кій єпархії функціонувало 5 повітових й 5 парафіяльних навчальних заклади. У них навчалося, відпо-
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відно, 574 і 594 особи [6]. Протягом останнього десятиліття досліджуваного періоду мережа шкіл не 
зазнала значних змін і не відповідала законодавчо встановленій нормі, згідно якої дозволялося мати в 
кожній єпархії до 30 парафіяльних училищ, а кількість повітових мала дорівнювати числу повітів. 

Певна увага приділялася комплектуванню шкіл учнями. Наповненість училищ була нерівномі-
рною. Так, Києво-Подільські училища завжди були переповненні. В рік його заснування було прийнято 
503 особи. В 1820 р. школярів нараховувалося 405, станом на 1838р. їх кількість становила близько 
700 осіб. Загальна кількість учнів у Києво-Софійському училищі щороку коливалася від 275 до 300 
школярів. Значно менше учнів було в інших училищах: в Богуславському не перевищувала 117 осів, 
Черкаському – перебувало 80 осіб [7]. З метою врівноважити склад учнів єпархіальне керівництво сво-
їми розпорядженнями вводило повітові навчальні округи. Так, до Уманських училищ мали поступати 
учні Липовецького, Звенигородського, Уманського повітів; до Богуславського належали Канівський, 
Богуславський, Таращанський повіти; Черкаський й Чигиринський до Черкаських училищ. Києво-
Подільська школа приймала дітей Київського, Радомисльського й Махновського повітів. Діти духовен-
ства Васильківського і Сквирського повітів навчалися в Києво-Софійському училищі. 

До навчальних закладів повинні були вступати всі діти духовенства єпархії віком 6-8 років. Проте ба-
тьки не поспішали відпускати дітей до школи, посилаючись на різні причини: хворобу, бідність тощо. Єпархі-
альне й училищне керівництво застосовувало примусові заходи. Так, священно- і церковнослужителів зо-
бов’язували записувати своїх дітей на навчання. За невиконання цього розпорядження від них вимагали 
письмового пояснення і стягувався штраф. На благочинних покладалося складання додаткових списків всіх 
дітей духовенства з означенням їхнього віку і надання їх училищному керівництву. Духовні правління разом з 
благочинними контролювали відправлення дітей до училищ. Такі заходи діяли до 1856р., аж поки духівницт-
во було звільнено від обов’язковості надавати своїм дітям виключно духовну освіту. 

Окрім примусових заходів залучення дітей до навчальних закладів, діяли правила, що дозво-
ляли набувати початкові знання вдома. Вони стосувалися бідних родин, які були не в змозі утримува-
ти дітей у школі. Семінарське правління дозволяло наглядачам видавати таким батькам свідоцтво на 
навчання дітей вдома по тих предметах, які були визначенні для парафіяльних училищ. Через рік діти 
мали складати іспити. Ті, хто не проходив випробування залишалися в училищі. Така практика була 
поширеною в перші роки існування училищ, дедалі таких учнів ставало все менше. Так, в Богуславсь-
кому училищі 1829р. із 106 учнів тільки 6 навчалося вдома [8]. 

Призначенням початкових шкіл було надання освіти дітям священно- і церковнослужителів, 
але вчилися тут діти світських осіб – дворян, чиновників, купців, військових. Так, в Києво-Подільському 
училищі 1822р. із 402 учнів 72 було іностанових, 1823р. 80 осіб [9]. Поступово доступ таким учням до 
шкіл обмежувався спеціальними розпорядженнями, які мали на меті перетворити училища на закриті 
станові навчальні заклади. Згідно з постановою Комісії духовних училищ 1822р. світських дітей забо-
ронялося зараховувати до училищ з повністю укомплектованими класами учнями духовного стану. За 
наявності вільних місць іностанові приймалися не в якості дійсних учнів, а як приватні – з обов’язковою 
платою за навчання. Суттєво обмежувалися їхні права. Так, при звільненні із школи внесена ними су-
ма за навчання не поверталася. Замість атестата вони отримували свідоцтво про навчання і поведін-
ку. З 1827 р. семінарське правління приписувало зараховувати тільки здібних до наук і "благонравних" 
при поданні ними свідоцтв про походженні і віросповідання. У 1837 р. право надавати дозвіл на на-
вчання передавалося від наглядача училища єпархіальному преосвященному. Проти різностанового 
складу учнів активно виступало духовне місцеве керівництво. 1834р. митрополит Євгеній через пере-
повнення училищ і низький рівень знань світських учнів, заборонив останнім відвідувати заняття. Вод-
ночас він порекомендував керівництву навчальних закладів зараховувати до них переважно дітей 
православного духівництва. Проте, і на далі чимало осіб надавали перевагу духовної освіти перед 
світською. Таких фактів чимало. 1845 р. дворянка Базилевська у своєму проханні зарахувати сина до 
Києво-Софійського училища писала: "Переконана, що добра християнська моральність і релігійні від-
чуття, поселені в дитячій душі, становлять міцні підвалини тимчасового і вічного її щастя; переконана, 
що така моральність і релігійність надійніше всього можуть бути привиті при вихованні у духовних 
училищах". Купець Михайлівський просив прийняти його сина до училища "через бажання виховати 
його в дусі християнського благочестя". Київський міщанин аргументував своє подання тим, що в ду-
ховних училищах особливо спостерігається моральність учнів. Деякі батьки свій вибір пояснювали до-
рожнечею навчання і низьким рівнем підготовки у світських навчальних закладів [10]. З часом, з полі-
тичних міркувань, дозвіл на навчання у православних школах отримали греко-католики. Семінарське 
правління, керуючись спеціальним наказом, приписало приймати до училищ дітей греко-католицького 
духовенства й світських осіб того ж віросповідання з метою "збереження всіх греко-уніатів від впливу 
чужої мови і звичаїв (якщо вони будуть навчатися у іноземців)". Підготовку до священицького звання 
проходили тут й православні іноземці: болгари, серби, чорногорці.  

Загальне керівництво діяльністю духовних училищ здійснювали семінарське правління. На 
Преосвященних покладалася роль головних опікунів. Внутрішнє управління школами здійснювали нагля-
дачі. Як правило, ними ставали протоієреї й ієромонахи тих церков і монастирів, при яких розміщувалися 
учбові заклади. Вони мали вищу освіту, були високоморальними людьми, відповідально ставилися до по-
кладених на них обов’язків. Відтак, на них покладалася справа забезпечення училищ учнівським і викла-
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дацьким складом, облаштування шкільних приміщень і забезпечення навчальних закладів необхідним об-
ладнанням, спостереження за успішністю навчання і поведінкою учнів, рівнем викладання тощо.  

Складовою і важливою проблемою, яка стояла перед училищним керівництвом, був пошук серед міс-
цевого православного духівництва здатних до учительської діяльності осіб. На перших порах це було пов’язано 
з браком освічених кадрів. Пізніше низьке матеріальне забезпечення і відсутність належних побутових умов не 
сприяла бажанню духовенства присвятити своє життя малопрестижній діяльності. Попри це, підбір учительсь-
ких кадрів проводився ретельно. Складені спостерігачами детальні списки кандидатів на учительські посади, із 
означенням їхніх здібностей, освіти, подавалися на розгляд правлінь, потім затверджувалися єпархіальним 
керівництвом. Аналіз цих списків свідчить про високий якісний склад викладачів початкових шкіл. Так, при за-
снування Богуславського повітового училища вчителями були призначені три особи, які закінчили курс бого-
слов’я у Київській академії, вчителем парафіяльного училища став випускник філософського курсу вищеназва-
ного навчального закладу. В Уманському і Черкаському училищах працювали кандидати Київської академії 
Гавриїл Язев й Павло Діомидов. На вчительські посади зараховували випускників місцевої семінарії, які закін-
чили її, як зазначалося у документах, з "успіхом не поганим" [11]. Тенденція щодо забезпечення училищ викла-
дачами з вищою академічною і семінарською освітою зберігалася протягом всього досліджуваного періоду. 

Актуальною проблемою, що заважала навчальному процесу, була плинність викладацьких ка-
дрів. Майже у всіх школах, особливо в перші роки їх функціонування, щорічно повністю мінявся вклад 
вихователів. Причина крилася в низькій оплаті їх праці. Так, згідно встановленим штатам 1820р. пові-
тові училища отримували по 2050 руб. асигнуваннями. Оклад наглядача і вчителя вищого відділення 
становив 350 руб. ас., вчителя нижчого відділення – 300 руб. ас. На парафіяльне училище відводило-
ся 730 руб. на рік. Вчитель 2-го класу отримував 200 руб, 1-го – 180 руб. За затвердженими новими 
штатами (1836 р.), сума на утримання початкових шкіл збільшувалася і становила, відповідно: 3075 і 
1000 руб ас. (286 руб. сріблом). Наглядачу повітового училища й викладачам вищих класів поклада-
лося 525руб ас. (150 руб. 15 коп. ср.), наставникам нижчих класів 450 руб ас. ( 128 руб 70 коп. ср.). 
Викладачі парафіяльних училищ отримували відповідно: 300 руб. ас. (85 руб. 80 коп. ср.); 250 руб. ас. (71 
руб. 50 коп. ср.) [12]. Проіснувати на такі кошти було важко. Лише окремим викладачам як винагороду за 
старанність видавали свічки та дрова на опалення. Через матеріальні нестатки, більшість вчителів довго 
не затримувались на посадах, при першій же нагоді залишали їх і займали священицькі місця. Цьому 
сприяла практика митрополитів надавати вчителям право першочерговості в отриманні вільного приходу. 
Такі привілеї, з одного боку, давали можливість залучати до шкіл кращі сили, а з іншого – через часту зміну 
викладачів шкодили шкільній справі. В 1832р. академічне правління поширило розпорядження, яким забо-
ронялося звільняти вчителів серед навчального року. В подальшому вчителі при зарахуванні на посади 
давали письмове зобов’язання відпрацювати у школі не менше 4 років [13]. 

Повітові училища мали чотирикласний термін навчання. Вони поділялися на нижчі і вищі відді-
лення. На нижчому відділенні вивчали латинську і грецьку мови, яким приділялася підвищена увага, а 
також катехізис, російську мову, слов’янську граматику, арифметику, нотний спів і церковний статут. 
На вищому відділенні продовжували вивчати вказані предмети. Окрім них, додавалися географія, 
священна історія та скорочена російська історія. У парафіяльному училищі в кожному класі було по 
одному вчителю, а в приходському – по два у кожному класі.  

Перевірка знань учнів училищ проводилася тричі на рік: перед Різдвом, Паскою й літніми канікула-
ми. Іспити проходили урочисто, на них запрошувалися представники семінарського правління, часто при-
сутніми були церковні ієрархи. За відмінні успіхи під час випробувань учні отримували публічну похвалу. 
Невстигаючих учнів залишали на повторний рік навчання, могли позбавити казенного утримання або по-
радити їм поступати у причетники. Так, у Києво-Подільському повітовому училищі у 1819 р. із 286 учнів 82 
були залишені на другий рік і тільки троє відраховано за віком і через нездібності до навчання. Невстигаючі 
учні були баластом для шкіл. Через них окремі класи були переповнені, а загальна кількість учнів училищ 
значно перевищувала рекомендовану кількість. До того ж, це були вже дорослі люди 20-25 років, які своїм 
прикладом негативно впливали на поведінку і успішність менших школярів. [14] У подальші роки керівниц-
тво училищ частіше стало звертатися до такого способу позбавлення небажаних учнів, хоча правилом це 
не стало. Не рідкими були випадки, коли відрахованих знову приймали до училищ за розпорядженнями 
єпархіального чи семінарського керівництва. Поблажливе ставлення до відрахованих закріпив Синод на-
казом від 31 травня 1845 р., в якому, зокрема, говорилося: "взявши до уваги, що учні училищ більш чи 
менш малого віку і через те, з одної боку не виявляють рішучих здібностей чи не здібностей до навчання, з 
іншого – поринають у ледарство через дитяче нерозуміння і через відсутність звички до класичних занять, 
а не через закоренілу упертість, наказує відрахованих учнів знову прийняти до училищ, не розповсюджую-
чи це на виключених через вік і погану поведінку" [15]. 

Намагаючись підняти рівень знань учнів, правління семінарії приписувало наглядачам училищ 
в кінці кожного місяця проводити зібрання, на яких кращих учнів хвалити та нагороджувати навчаль-
ними посібниками, а також спрямовувати зусилля на виправлення невстигаючих. Крім того, були за-
ведені так звані чорні і білі книги, куди вписувалися прізвища учнів, які відрізнялися або гарними успі-
хами і поведінкою, або були помічені в якихось проступках.  

Для забезпечення порядку на уроках із учнів призначався так званий цензор, який мав певні 
функції. Він вів журнал, відмічав відсутніх і здійснював покарання учнів за наказом учителя. Через ве-
лику кількість учнів у класі вчитель не встигав перевірити виконання кожним домашнього завдання. 
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Допомагали йому в цьому мали кращі учні, які до початку уроку вислуховували відповіді однокласни-
ків, виставляли оцінки і доповідали результати вчителю. Батьки невстигаючих учнів мали можливість 
найняти для додаткових занять репетиторів із кращих учнів чи вчителів. У випадках відсутності успіхів 
у цих учнів, відповідальність несли репетитори.  

Питанням морального виховання і дисципліни приділялася підвищена увага. Цією діяльністю 
опікувалися інспектори і помічники інспекторів. Правлінням семінарії розроблялися спеціальні інструк-
ції, які мали на меті корегувати поведінку учнів, стежити за їхнім зовнішнім виглядом, не допускати ви-
падків бійок, пияцтва та паління. Інспектори мали контролювати, які книги читають учні, щоб серед них 
не було "шкідливих і непристойних", спостерігати, щоб учні не відвідували публічні зібрання чи театри. 
Окремий пункт інструкції забороняв школярам виходити за межі училища, окрім часу, визначеного 
статутом, і без спеціального дозволу наглядача. За невеликі провинності помічник інспектора накла-
дав штраф. Про значні провинності доповідали керівництву школи, яке визначало міру покарання. 

Не залишалися без догляду духовенства діти і під час канікул. Згідно з розпорядженням архіпастиря 
Філарета 1841 р. місцеві благочинні повинні були наглядати за поведінкою дітей, дивитися за тим, щоб ті ре-
гулярно ходили до церкви, брали участь у церковному читанні і поводили себе як належить "духовним вихо-
ванцям". Свої спостереження настоятелі церков чи благочинні записували у відпускних білетах учнів. 

По навчальній частині початкові духовні школи підлягали ревізіям, які регулярно здійснювалися 
членами правлінь. Результати перевірок виявляли незадовільний рівень підготовки учнів, особливо в час-
тині засвоєння богословський дисциплін, церковного співу, статуту й латинської мови. Для підвищення рів-
ня навчання духовного юнацтва Комісія духовних училищ 1828 р. переглянула училищні статути і через 
правління наказало керівникам училищ звертати особливу увагу на викладання предметів, які відносяться 
до духовної освіти і церковного служіння. Окрім класних занять, школярі повинні були займатися читанням 
і співом у церквах у вихідні та святкові дні. Учнів, які поступали у вищі класи, мали екзаменувати у присут-
ності вчителів, в яких вони будуть навчатися. Висувалися доволі високі вимоги щодо рівня знань латинсь-
кої мови. Після закінчення училища учні повинні були вільно перекладати, розуміти і говорити латиною. Від 
учителів вимагалося принципової і об’єктивної оцінки знань і поведінки учнів, щоб "через упереджені сві-
доцтва не потрапляли до духовної служби особи до неї нездібні чи її негідні".  

Корегуючи навчальний процес, вище керівництво виходило із головного призначення духовних за-
кладів – готувати православних пастирів, а відтак – перевага надавалася вивченню суто релігійних пред-
метів, поділу дисциплін на головні і другорядні. До другорядних, необов’язкових належали арифметика, 
географія й історія. На їх викладання відводилося небагато часу. Присутність учнів на уроках з цих пред-
метів не перевірялася, часто ці дисципліни об’єднувалися з головними. Так, у вищому відділенні з голо-
вним предметом, латиною, об’єднували географію й арифметику, а грецьку мову викладали разом з 
російською граматикою й історією. Тільки за відмінні успіхи у засвоєнні релігійних предметів дітей удосто-
ювалися похвал і подарунків, а вчителі отримували подяки і грошові винагороди. Таке штучне обмеження 
викладання загальноосвітніх курсів існувало до реформи духовно-навчальних закладів 1867 р.  

Всебічному контролю підлягали й викладачі училищ. Своїм способом життя, професійними і мораль-
ними якостями вони мали слугувати прикладом для учнів. Проте непоодинокими на семінарських правліннях 
були розгляди серед вчителів випадків пияцтва, бійок, тривалої відсутності без поважних причин і зриву за-
нять, жорстокого поводження з учнями. На наглядачів покладалося робити відмітки у послужних списках вчи-
телів про їхню поведінку, здібності та виправлення. У 1834 р. правління Київської семінарії з метою запобі-
гання нетверезості та безпорядків серед вчителів (що було помічено у черкаському духовному училищі) 
наказало, щоб вони самі складали і промовляли у церквах проповіді. При окресленні мети цієї діяльності, 
зокрема, зазначалося: "як для власної вправи вчителів у проповідувані слова Божого, для чого вони й були 
виховані, і до чого тепер повинні готуватися, так і для користі учнів, їм довірених". Кожен вчитель мав підготу-
вати по дві проповіді на рік і надати їх для попередньої цензури наглядачеві училища [16]. Від викладачів 
вимагали гуманного ставлення до школярів, з них брали розписки про не застосовування фізичних покарань. 
Навчання мало здійснюватися згідно загальній для всіх духовних училищ програми. Зміст і обсяг викладання 
контролювався шляхом перевірки конспектів вчителів, які подавалися училищному керівництву щомісячно. 
Навчання здійснювалося виключно за книгами, дозволеними і затвердженими Синодом. Події 1825 р., поши-
рення таємних гуртків, опозиційно налаштованих до самодержавства, спонукало до ретельної перевірки бла-
гонадійності учительських кадрів. Згідно зі спеціальним розпорядженням (1826 р.) було взято підписки від 
вчителів про те, що вони не належать і не належатимуть до таємних організацій "під якою б назвою ті не іс-
нували". Якщо хтось був членом організації, то повинен був вказати назву організації, її мету й заходи для 
досягнення. У випадку приховування такої інформації особи підлягали покаранню як державні злочинці. 

Протягом досліджуваного періоду сталою була проблема матеріального забезпечення духовно-
навчальних закладів. Із припиненням грошової допомоги від казни початкові школи з 1818 до 1866 рр. 
утримувалися на доходи від продажу церковних свічок і на відсотки з основного академічного капіталу, 
який складався поступово з економічних залишків. На кожне училище відводилася обмежена сума. Так, 
у 1833 р. на парафіяльні училища було асигновано із Комісії духовних училищ щорічно 730 руб., повітові 
отримували 12 850 руб [17]. З цих сум належало утримувати навчальні заклади, облаштовувати гурто-
житки, здійснювати ремонт приміщень тощо. Для підтримки життєдіяльності училищ додатково виділя-
лася одноразова грошова допомога. Семінарським правлінням дозволялося економно використовувати 
гроші із благодійних внесків, заохочувалася будь-яка підтримка, що надходила від сторонніх осіб. 
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Попри слабке матеріальне забезпечення училищ сиротам і частині бідних учнів надавалася 
можливість навчатися на казенний чи напівказенний кошт. На утримання одного казенного учня 1818 
р. відводилося 56 руб. (12 руб ср.), а напівказенного – 28 руб ас. ( 7 руб. ср.). У 1820 році сума збіль-
шилася й, відповідно, становила 80 і 40 руб. ас. До цих сум у 1839 р. додано на кожного повного утри-
манця по 80 коп. сріблом і 40 коп. сріблом на напівказенного [18].  

Єпархіальне керівництво й семінарське правління з розумінням ставилися до родин, які були не-
спроможні сплачувати за навчання своїх дітей. З їхнього дозволу чисельність пільговиків перевищувала 
встановлену. Так, у Києво-Подільському училищі в перші роки існування при встановленому штаті в 40 
повнокоштних й 40 напівкоштних місць утримувалося двічі більше дітей. В 1830р. кількість утриманців по-
вітового й парафіяльного училищ становила понад 200 осіб. У Києво-Софійському училищі пільговиків бу-
ло 175 осіб [19]. Для їх утримання використовували різні можливості. Наприклад, митрополит Серапіон 
надавав ті приходи учням-сиротам, священики яких сплачували їхнє перебування у бурсі. За розпоря-
дженням єпархіального керівництва духовенство зобов’язувалося вносити до консисторій вінчекову суму, 
яка йшла на підтримку бідних учнів. Деякі школярі виховувалися на опікунські кошти, що надходили від 
монастирів, церков, митрополитів, єпископів, редакцій православних журналів. Траплялися випадки, коли 
допомога надходила від викладачів шкіл. Так, інспектор Богуславського училища П. Діомидов утримував 
учня-сироту. Щедрі добродійні внески робили церковні ієрархи. Так, митрополит Філарет щорічно на влас-
ний кошт утримував понад 20 учнів Київської єпархії. Пожертвування Архіпастиря Євгенія протягом його 
життя становили суму 25000 руб. і спрямовувалися на підтримку обдарованих школярів [20].  

Отже, протягом досліджуваного періоду в Київській єпархії була створена мережа початкових 
навчальних закладів. Головне завдання, що на них покладалося – готувати грамотних, моральних 
осіб, гідних представляти православну церкву в краї і привертати до благочестя місцеве населення, а 
одночасно виховувати вірних та слухняних "ідеологів", провідників імперської політики.  

Водночас варто зазначити, що ефективне функціонування духовних шкіл стало можливим за-
вдяки зусиллям місцевого духовенства, яке ініціювало відкриття навчальних закладів, винаходило за-
соби для їх утримання. Якісний підбір вчителів та вимогливе ставлення до успішності школярів, під-
вищена увага до виховання їх у дусі християнської моралі спрацьовували на користь училищам, 
вирізняли їх серед інших навчальних закладів і робили їх привабливими для навчання.  
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історико-етнографічного заповідника "Переяслав". На основі архівних джерел Державного архіву Київської області 
та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України зроблено припущення, що основним 
каталізатором створення Заповідника в м. Переяславі-Хмельницькому стало святкування на державному рівні 300-
ліття Переяславської Ради та призначення на посаду директора Михайла Івановича Сікорського. Зазначено деякі 
аспекти відкриття перших музейних експозицій Переяславщини (Археологічний музей, Меморіальний музей архітек-
тора В.Г. Заболотного), що увійшли до структури музейного комплексу. Визначено передумови створення першого 
на території України скансену – Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

Ключові слова: музей, нерухома пам’ятка, експозиція, колекція, культура, скансен. 
 
Бильченко Инна Валериевна, старший научный сотрудник, Национальный историко-этнографический 

заповедник "Переяслав" 
Становление музейного дела в г. Переяславе-Хмельницком: 40-60-е годы ХХ в.  
Статья посвящена основным процессам становления видающегося музейного учреждения Украины – 

Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав". На основании архивных источников Госу-
дарственного архива Киевской области и Центрального государственного архива высших органов власти и 
управления Украины сделано предположение, что главным катализатором создания Заповедника в г. Переясла-
ве-Хмельницком стало празднование на государственном уровне 300-летия Переяславской Рады и назначение 
на пост директора музея Михаила Ивановича Сикорского. Отмечено некоторые аспекты открытия первых музей-
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ных экспозиций Переяславщины (Археологический музей, Мемориальный музей архитектора В.Г. Заболотного), 
что вошли в структуру музейного комплекса. Обусловлено предпосылки и начало создания первого на террито-
рии Украины скансена – Музея народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины. 

Ключевые слова: музей, неподвижная памятка, экспозиция, коллекция, культура, скансен. 
 
Bilchenko Inna, senior researcher, National historic and ethnographic reserve "Pereyaslav" 
The formation of museology in Pereyaslav-Khmelnytskyi in 1940-1960’s 
The article is devoted to the basic processes of formation of an outstanding museum institution in Ukraine in 

1940-1960's – National Historical and Ethnographic Reserve "Pereyaslav". A number of archive documents, records of 
the repository collection of NHER "Pereyaslav" were used that allowed to clarify some aspects of the history of the mu-
seum institution formation in Pereyaslav-Khmelnytskyi. 

The aim of the given research is the integrated coverage of the history of formation of Pereyaslav-Khmelnitsky 
Historical Museum on grounds of the analysis of unintroduced, little known and published sources. During the research, 
systematic and diachronic analyzes as well as the retrospective method, and general scientific methods (analysis and 
synthesis) were used. 

The museology is quite a potent cultural layer due to which visitors get an idea of various aspects of human ex-
istence, and museum institutions themselves play an important role in the preservation and investigation of cultural heri-
tage of any country. The establishment of museology in Pereyaslav area was preceded by a period of accumulation and 
collecting. In 1917 the first regional historical museum in Pereyaslav-Khmelnytskyi was situated in the building of Pere-
yaslav collegium of the 18th century. This museum sustained considerable damages during the Russian-German War in 
1943, and funds were destroyed. 

The next museum exhibition was created in 1946 in the fitted premises – the building of the local doctor 
A.Y.Kozachkovskyi, who was a friend of the famous Ukrainian poet Taras Shevchenko. The new museum was located in 
three rooms and its newly raised funds amounted to about 700 museum pieces, the pre-war funds were not preserved. 
The Council of Ministers of USSR planned to close the regional historical museums both in the town of Pereyaslav-
Khmelnytskyi and in the city of Bila Tserkva to establish on their basis Bila Tserkva District Museum of Local Lore. 

On the basis of archival sources of the State Archive of Kiev region and the Central State Archive of Supreme Bodies 
of Authorities and Management in Ukraine the article makes a hypothesis that it was the state level celebration of the 300th 
anniversary of Pereyaslav Council and the appointment of Mikhailo Ivanovych Sikorskyi that have become the main catalysts 
for the creation of the Reserve in the town of Pereyaslav-Khmelnytsky. Currently it plays an important role in maintaining and 
investigation of the cultural heritage of Ukrainian people. In view of the laid down statements in the article, it was concluded that 
in 1950’s the historic museum of Pereyaslav area promoted achievements of socialist construction and the Soviet regime. 

The article indicates some aspects of the opening of the first museum expositions in Pereyaslav area (the Ar-
chaeological Museum, the Memorial Museum of architect V.H. Zabolotnyi) that form a part of the museum complex struc-
ture. The prerequisites and the beginning of creation of the first Ukrainian open-air museum – the Museum of Folk Archi-
tecture and Life of the Middle Naddnipryanshchyna have been predetermined. Particularly, the first ethnographic 
exposition was placed in the fitted premises in Mykhailivskyi Monastery, which is why it could not depict the life of the 
Ukrainians in the 19th century to the full extent. 

Therefore, beginning from the 1960’s an ethnographic exhibition was created on the new site that eventually 
covered an area of over 24 hectares. The above-mentioned open-air museum was founded mainly on the basis of im-
movable historic-cultural monuments of the Middle Dnieper villages that were flooded during the creation of the Kaniv 
reservoir. The main structural unit of the open-air museum is a manor house. Along with the manor houses there were 
windmills, sacral and public buildings of the 19th century. 

In a period of sixty years, Mykhailo Sikorskyi has made a significant contribution to the study of the history and 
culture of Ukraine, in particular, of Pereyaslav area, turning the town into a prominent center of culture and spirituality, 
the treasury of monuments of our country, and has created a unique museum complex – Pereyaslav-Khmelnytskyi State 
Historic and Cultural Reserve, which in 1999 was granted the status of National Reserve. 

The employees of Pereyaslav museums, headed by M.I. Sikorskyi, in a period of almost half-century could cre-
ate an important culturological resource that we have to use skillfully today in order to critically redefine the past of 
Ukrainian people. 

Key words: museum, immovable monument, exposition, collection, culture, open-air museum. 
 
Музейна сфера є потужним культурним пластом, завдяки якому відвідувачі отримують уявлення 

про найрізноманітніші аспекти людського буття, а самі музейні інституції займають важливе місце у збере-
женні та дослідженні культурної спадщини будь-якої країни. Національний історико-етнографічний запові-
дник "Переяслав" – установа культури, яка виконує завдання збереження, популяризації й передачі насту-
пним поколінням культурної спадщини українського народу. На даний час Заповідник у м. Переяславі-
Хмельницькому включає в себе 24 різнотематичні музеї, він розміщений на території 31,5 га, основний 
фонд нараховує понад 182000, а науково-допоміжний – 48000 предметів музейного значення, 149 архітек-
турних пам’яток та об’єктів [18, 1].  

Своєрідними попередниками музейних фондосховищ були церковні ризниці, в яких зберігалися клірова 
документація та церковні укази, ікони, церковне шитво та начиння. А, наприклад, у ризниці Михайлівської церк-
ви тривалий час зберігалися ще й предмети давньоруського часу: наконечники стріл, окремі частини залізної 
пилки. Музейному будівництву також передував період збирання та колекціонерства. Зокрема, князь Олек-
сандр Горчаков у своєму Ташанському маєтку на Переяславщині мав природничо-етнографічну колекцію, а в 
1907 р. подарував Переяславській чоловічій гімназії для належного облаштування природничого кабінету час-
тину збірки, а саме: черепи африканських тварин, опудала птахів, ящірок тощо [11, 53]. 

У 1917 р. вже діяв Переяславський історико-краєзнавчий музей у приміщенні будинку Переяс-
лавського колегіуму, експозиція якого була сформована речами з експропрійованих садиб переяславсь-
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ких дворян [19, 3]. На той час очолював музей учитель чоловічої гімназії Костянтин Тимошук, а регіст-
ратором працював Володимир Заболотній – засновник і президент Академії архітектури України. Ві-
домо, що в 1922 р. існував археологічний музей при переяславській трудовій школі № 1 (колишня чо-
ловіча гімназія), а завідував ним учитель Андрій Козачковський – нащадок відомого переяславського 
лікаря Андрія Йосиповича, що товаришував з Т.Г. Шевченком [14, 367]. 

Під час Другої світової війни музейна експозиція була знищена та суттєво пошкоджено примі-
щення Переяславського музею: згоріла повністю дерев'яна конструкція даху, були зруйновані цегляні 
димоходи та на окремих ділянках – фронтони до самого склепіння. Тому виконавчий комітет міської 
ради в 1945 р. прийняв рішення створити новий районний історичний музей у пристосованому примі-
щенні (на розі вул. Києвобрамської та вул. Великої Підвальної). Музейні працівники домоглися, аби 
для музею було віддано деяку частину кімнат колишнього будинку А. Козачковського, у якому в 1845 
р., 1859 р. перебував Т.Г. Шевченко. Як результат, у 1946 р. Рішенням Ради Міністрів УРСР у м. Пере-
яславі-Хмельницькому був відкритий історико-краєзнавчий музей [14, 374].  

У 1949 р. переяславський музей потрапив до "списку музеїв обласного і районного підпорядкуван-
ня, що за відсутності музейних фондів і відповідної матеріальної бази не виправдовують свого існування". 
Про зазначену музейну інституцію була складена довідка наступного змісту: "Музей міститься в меморіа-
льному будинку Т.Г. Шевченка. Музей займає 3 невеликі кімнати, експозиційна площа яких 60 м². Довоєнні 
музейні фонди не збереглися, новозібрані – складають 704 експонати, у переважній більшості це фотоілю-
стративний матеріал. Штат музею – 7 чол., з них наукових робітників – 4. В зв’язку з відсутністю приміщен-
ня і фондів, музей доцільно закрити". Планувалось закрити і Білоцерківський історико-краєзнавчий музей, 
про який також складено відповідну довідку, а на базі двох вище зазначених закладів була пропозиція 
створити один Білоцерківський районний краєзнавчий музей [26, арк. 97].  

На даний час не з’ясованим залишається, чому саме зазначені вище музеї не було ліквідова-
но. В результаті дослідження припускаємо, що радянське керівництво згадало про важливу для них 
подію, що відбулася в Переяславі-Хмельницькому в 1654 р. – Переяславську раду. Для розвитку укра-
їнської історичної науки дії радянського керівництва, пов’язані з відзначенням цієї події, мали суттєве 
значення, оскільки прямо диктували не лише напрями досліджень окремих історичних подій із визна-
ченням бажаних для влади їх оцінок, а й нав’язували концептуальні положення трактування українсь-
кої історії. Святкування 300-річчя Переяславської ради радянсько-партійне керівництво намагалось 
повною мірою використати для пропаганди важливої для нього тези про відсутність до і після 
"возз’єднання" окремої від російської української нації, культури і держави. 

У січні 1950 р. було видано постанову Ради міністрів УРСР "Про заходи до впорядкування ме-
режі і профілів державних музеїв УРСР і поліпшення їхньої діяльності", відповідно до якої зобов’язали 
організації при Раді міністрів УРСР – Управління в справах вищої школи, Комітет у справах культурно-
освітніх установ, Комітет у справах мистецтва – підготувати пропозиції до 1 лютого 1950 р. про підго-
товку при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка наукових працівників для музеїв рес-
публіки [30, арк. 108]. Одним зі студентів історичного факультету в цей період (1946-1951 рр.) був М.І. 
Сікорський. Згодом, саме завдяки його діяльності, творчості, наполегливості та ініціативі переяславсь-
кий музей перетворився на Заповідник національного значення.  

Михайло Іванович Сікорський, за офіційними даними, народився 7 листопада 1923 р. [1, 1], хо-
ча у своїх автобіографіях зазначає 13 жовтня – день іменин Михайла [16, 1]. Припускаємо, що така 
розбіжність пояснюється тим, що в 20-х роках ХХ ст. була практика записувати день народження дітей 
до якоїсь визначної офіційної дати, у даному випадку це була річниця Жовтневої революції 1917 р. 

Сім’я Сікорських проживала в м. Чигирині Черкаської області. Родина мала чотирьох дітей: Іван, 
Олександр, Михайло та Марія. Батько, Іван Іванович, загинув на заводі в 1930 р., мати, Марфа Мусіївна, 
померла в 1932 р. від голоду. Із 1933 по 1939 рр. діти виховувалися в Чигиринському дитячому будинку. 
Михайло закінчив 8 класів середньої школи № 1 м. Чигирина. У 1939-1943 рр. навчався в Запорізькому 
авіаційному технікумі ім. Ворошилова, який закінчив у м. Омську, куди на початку війни був евакуйований 
навчальний заклад. Після його закінчення був залишений у технікумі на посаді інструктора [25, 9]. У 1946-
1951 рр. навчався на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, після 
чого був призначений на посаду директора Переяслав-Хмельницького історичного музею.  

За спогадами Михайла Сікорського, він прийняв у керівництво "…три кімнати під експозицію і 32 
експонати…" [12, 24]. Слід сказати, що краєзнавчий музей тоді дійсно розміщувався в трьох кімнатах, 
але фонди налічували трохи більше 700 музейних предметів, мабуть, саме 32 експонати М. Сікорський 
визначив для себе гідними музею, предметами, що мали дійсно наукову, художньо-естетичну, репрезен-
тативну або меморіальну цінність.  

Під впливом культурно-політичних парадигм радянської системи динаміка діяльності музеїв 
УРСР підпорядковувалася вимозі максимально ефективно використовувати їхній потенціал для утве-
рдження нового соціалістичного ладу. Зазначена роль музеїв, це передусім – храми панівного ідеоло-
гічного культу, знайшла відбиття і в структурі переяславського музею 1952 р., де 9 залів із 12 розкри-
вали соціалістичні здобутки радянської влади під проводом Леніна-Сталіна, серед них: "Революція 
1905-1907 рр., Перша світова війна", "Велика Жовтнева Соціалістична революція і громадянська вій-
на", "Соціалістичне будівництво в 1920-1941 рр." та інші [27, арк. 83].  
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Переяславський музей чітко виконував партійні постанови, зокрема значну роль у створенні 
нової експозиції "зіграли рішення ХІХ з’їзду партії та класична праця Й.В. Сталіна "Економічні пробле-
ми соціалізму в СРСР" [27, арк. 76]. Із Звіту про роботу Переяслав-Хмельницького історичного музею 
за 1952 р. видно, що музей уже почав готуватися до святкування 300-ліття "возз’єднання" України з 
Росією, адже було "значно вдосконалено експозицію залу № 2 "Визвольна війна українського народу 
1648-1654 рр.", за рік було підготовлено та проведено 67 лекцій, що охопили 4250 чоловік, на теми 
"Велика дружба народів СРСР", "Віковічна дружба російського і українського народів". А в кінці звіту 
М.І. Сікорський висуває пропозицію до зазначеного ювілею створити музей Переяславської Ради ім. 
Богдана Хмельницького [27, арк. 92]. З вище зазначеного видно, у той час Переяславський музей по-
винен був виконати визначене замовлення представників від радянської адміністративно-командної 
системи щодо створення стійкого іміджу цілковитого процвітання та благополуччя СРСР. 

У 1953 р. робота з підготовки до святкування "знаменної" дати проводилася особливо інтенси-
вно. Було затверджено новий тематико-експозиційний план для створення нової експозиції, у розробці 
якого брали участь колеги з Київського державного історичного музею [6, aрк. 21]. Завдяки тому, що 
нова експозиція музею створювалася на відзнаку 300-ліття Переяславської Ради, збирання експонатів 
відбувалося за сприяння Ради Міністрів УРСР, Міністерства культури УРСР, зокрема Чернігівський 
історичний музей надав чудові зразки козацької зброї, матеріали, що висвітлювали радянський період, 
отримані під час літнього відрядження наукової співробітниці Є.С. Нестеровської в Москву до Держав-
ного історичного музею та музею Революції СРСР; у кінці грудня Львівський державний історичний 
музей також надає переяславському музею музейні предмети, що допомагали розкрити тему "Визво-
льна війна українського народу проти польської шляхти 1648-1654 рр." [20, 4], серед них: козацькі ша-
блі, ятагани, порохівниці, польська зброя та інше. 

Із початком 1954 р. музейна інституція Переяслава співпрацює тісно з київськими – Централь-
ним будинком народної творчості, дирекцією художніх виставок, республіканськими реставраційними 
виставками – для створення експозиції, що належним чином пропагувала б марксистсько-ленінські 
вчення про суспільство, радянську дійсність, сприяла б вихованню активних ударників комунізму. Зна-
чна увага приділялася комплектування фондів матеріалами, що належали до радянського періоду та 
сприяли вихованню радянських громадян. Таким чином, тематична спрямованість експозиційної робо-
ти носила відверто кон’юктурний характер. В основному удосконаленню підлягали експозиції відділів 
радянського періоду. Аналіз Звіту про роботу Переяслав-Хмельницького історичного музею за 1952 р. 
показав, що музей зібрав з тематики соціального будівництва – 525 музейних предметів, Велика Жов-
тнева соціалістична революція – 36, Громадянська війна – 12, Велика Вітчизняна війна – 69. Усього ж 
в фондах знаходилося 1 109 музейних предметів [27, aрк. 91]. 

Постанова № 648 Ради Міністрів УРСР від 14.05.1954 р. змінила статус переяславського му-
зею, перетворивши Переяслав-Хмельницький історичний музей місцевого значення в музей республі-
канського значення ІІІ категорії з наступною назвою: Переяслав-Хмельницький державний історичний 
музей [24, арк. 41], який мав два експозиційні відділи, що висвітлювали Переяславську Раду з точки 
зору радянської історіографії. Нова експозиція розкривала "історію українського народу, його непору-
шну дружбу з російським народом" [25, 208]. За 1954 р. музей відвідало 43 424 особи, серед них гро-
мадяни СРСР, Болгарії, Албанії, Китаю, Кореї, Шотландії, Франції, Польщі [7, 3-10]. 

На час призначення М.І. Сікорського директором музею в м. Переяславі-Хмельницькому пра-
цювало дві археологічні експедиції під керівництвом В.Г. Гончарова та М.К. Каргера [2, 140], співпраця 
з якими, напевно, і надала молодому директору місцевого історичного музею перший поштовх винят-
кового інтересу до археологічних досліджень у місті. Результатом розкопок 1950-х рр. стало виявлен-
ня також залишок Спаської церкви ХІ ст., церкви ХІІ ст., будинку митрополита та поховань І-ІІ ст. н.е. 
Залишки розкопаної церкви ХІ ст. у 1954 р. були накриті захисним павільйоном [4, арк. 74] (це був уні-
кальний досвід у вітчизняній музейній практиці для збереження подібної пам’ятки), у якому згодом 
розмістили експозицію Археологічного музею (1957 р.). 

До структури музеїв Переяславщини увійшов і меморіальний музей, експозиція якого є непо-
вторною, а відтак – унікальною. У 1963 р. було відкрито Меморіального музею архітектора В.Г. Забо-
лотного. Із першим президентом Академії архітектури УРСР Володимиром Гнатовичем Заболотним 
М.І. Сікорський був особисто знайомий. У 1962 р., уже будучи тяжко хворим, архітектор висловив ба-
жання, щоб його будинок було передано музейникам [13, 41]. На даний час експозиція містить близько 
2 тис. експонатів, які репрезентують творчість та наукові доробки академіка [17]. 

На початку 60-х років ХХ ст. в м. Переяславі-Хмельницькому за ініціативою місцевих музейних 
працівників розпочато роботу над створенням етнографічного музею української архітектури та побуту – 
скансену, "подібного якому досі не було на території республіки" [28, арк. 94]. Першим етапом у створенні 
музею можна вважати створення етнографічного відділу "Філіал Михайлівської церкви" відповідно до нака-
зу № 30 Переяслав-Хмельницького історичного музею від 7.10.1958 р., на чолі якого було поставлено В.П. 
Шкулету і переведено наукового співробітника Є.С. Нестеровську для створення експозиції [8, арк. 9]. 

Михайлівська церква – це пам’ятка архітектури ХVIIІ ст., розташована на південній околиці м. Пе-
реяслава-Хмельницького біля злиття річок Альта і Трубіж на колишньому єпископському дворі давньору-
ського часу. Храм зведений над залишками кафедрального п’ятинавового Михайлівського собору, збудо-



Історія  Карпов В. В. 

 190 

ваного 1089 р. і зруйнованого 1239 р. монголо-татарами [17]. Усвідомлюючи історичну й архітектурну цін-
ність зазначеної пам’ятки, музейні працівники на чолі з М.І. Сікорським розпочали роботу про передачу у 
власність музею території колишнього Михайлівського монастиря, архітектурні споруди якого з встанов-
ленням радянської влади використовувалися не за призначенням. Зокрема, в приміщенні церкви розміс-
тили пункт "Заготльон", а в підвалах трапезної був склад продуктів соління міського споживчого товарист-
ва. У 1951-1952 рр. архітектори Д. Яблонський та Ю. Асєєв обстежили Михайлівську церкву та дзвіницю і, 
як результат, розробили проект реставрації. Реставраційні роботи тривали з 1953 р. по 1958 р., за цей час 
М.І. Сікорський за підтримки президента Академії архітектури В.Г. Заболотного домігся, щоб сакральні 
споруди були передані у власність міста для створення музейної експозиції [5, 74]. 

Перепрофілювання Михайлівської церкви відбулося в короткі терміни завдяки тому, що напередодні 
музейними працівниками було проведено ряд експедицій і зібраний багатий етнографічний матеріал по се-
лах Переяслав-Хмельницького району та сусідніх районів Полтавської і Чернігівської областей [21, 19]. 

Створений етнографічний відділ в м. Переяславі-Хмельницькому презентував історію розвитку 
Переяславщини в ХІХ ст. за допомогою автентичних речей, які вдалося зібрати музейним працівни-
кам. М.І. Сікорський вважав, що ефективне застосування об’єктів у експозиції залежить здебільшого 
від візуальної комунікації: "Щоб було красиво" [25, 14]. 

Створена в Переяславі-Хмельницькому етнографічна експозиція була розміщена у пристосованому 
приміщенні, через що не могла повноцінно показати побут українців у ХІХ ст. Для цього потрібні були оригі-
нальні типові споруди з традиційним природним оточенням. Каталізатором, що допоміг розв’язати поставле-
ну проблему, стало проектування на початку 60-х років ХХ ст. на р. Дніпрі ряду водосховищ, зокрема Канівсь-
кого, яке повинно було затопити значну територію разом з наявною інфраструктурою – житлами, 
громадськими будівлями, вітряками, сакральними спорудами тощо. Очевидно, що ця обставина – затоплен-
ня низки сіл із цікавими пам’ятками народної архітектури – остаточно сформувало рішення М.І. Сікорського 
про створення в Переяславі-Хмельницькому музею-скансену. Ідею створення першого музею просто неба на 
території України виношував і Є.Ф. Іщенко, який понад 30 років пропрацював меліоратором у селах Борис-
пільського району Київської області. У січні 1961 р. Єфрем Федотович поділився своїми баченнями з дирек-
тором переяславського музею. За задумом Є.Ф. Іщенка, для створення експозиції типового наддніпрянського 
села потрібно було 500 га, де б змогли відтворити флору і фауну регіону [22, 112]. Згодом він зробив схема-
тичний план території, потрібної для організації музею, за яким необхідно було виділити для музею 71 га. 
Першочергово потрібно було освоїти 25 га для створення "старого і нового українського села", із яких: по 3 га 
– під садиби зони полісся та лісостепу, 2 га – під садиби зони степу, 2 га – під садиби ремісників, 8 га – під 
забудову "нового села" і 7 га – під майдани, вулиці та громадські будівлі [9, 114]. 

Місцем для музею під відкритим небом було обрано урочище Гора (Татарська гора) – територія на 
околиці м. Переяслава-Хмельницького (відстань 1 км). Вибір був обумовлений вигідною топографією міс-
цевості, близьким розташуванням міста, наявністю значної кількості археологічних пам’яток [10, 128].  

Забудова виділеної території розпочалася на початку 1964 р., коли було перевезено першу будівлю 
– громадську споруду сільського сходу кін. ХІХ ст. – гамазей (с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну).  

Центральне місце в скансені було відведено сільським дворам, що формувалися з нерухомих 
пам’яток народної архітектури. Першою в переяславському скансені була реконструйована садиба 
селянина-середняка (1964-1965 рр.). До її складу увійшло 5 пам’яток архітектури місцевого значення:  

1. Хата (с Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.); 
2. Комора (с. Городище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.); 
3. Повітка (с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.); 
4. Клуня (с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.); 
5. Саж (с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.). 
Про вищезазначений двір згадує кореспондент редакції республіканської інформації В. Пепа в 

серпні 1965 р.: "Оспіваний у піснях перелаз. Хата – під солом’яною стріхою, з ганком і широкою призь-
бою. На подвір’ї – повітка, комора, хлів, клуня. За виплетеним з гінкою лози тином видніється високий 
гамазей… А за млином, як водиться колись, – ставок". На той час, коли В. Пепа був у Переяславсько-
му етнографічному музеї-лісопарку, на території в 7 га було посаджено понад сім з половиною тисяч 
дерев і близько трьох з половиною тисяч кущів [28, арк. 94]. 

Для етнографічного парку-музею підбирали об’єкти, які найповніше розкривали утилітарно-
побутову та конструктивно-технічну сторони народної архітектури. Головний критерій відбору – типо-
вість їх народній архітектурі й повнота висвітлення її традицій. Цінність пам’ятки визначалася не тим, 
кому вона належала, а тим, наскільки яскраво вона відтворювала архітектурно-будівельні особливості 
та традиції народної архітектури, дух української національної культури [30, 100]. 

Крім садиб, у музеї під відкритим небом розмістили й культові споруди. Ще з 1965 р. планува-
лося перевезти на територію скансену Андрушівську церкву Св. Георгія 1768 р., яку у свій час змалю-
вав Т.Шевченко [29, арк. 193-196]. Вдалося перенести пам’ятку тільки наприкінці 60-х років. Крім того, 
упродовж 1968-1970 рр. на території скансену було розміщено: церкву св. Параскеви 1891 р. із села 
В’юнища Переяслав-Хмельницького району Київської області, церкву Покрови Пресвятої Богородиці 
1606 р. із села Острійок Білоцерківського району Київської області. Таким чином перелічені вище сак-
ральні дерев’яні пам’ятки вдалося врятувати від знищення. 
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Спільними зусиллями працівники переяславського музею змогли створити певне середовище на те-
риторії скансену, що відтворює цілісне уявлення про різні сфери народного життя. Структура та експозиція 
скансену створює поле дискурсу, дає змогу через візуальний образ вплинути на почуття, емоційно засвоїти 
знання, відчути своє місце в довгому ланцюгу взаємозалежного розвитку роду, громади, народу. 

Співробітники переяславських музеїв на чолі з М.І. Сікорським за майже півстоліття змогли створити 
важливий культурологічний ресурс. Михайло Іванович не зважав на те, хто був при владі, його метою було 
зібрати якомога більше музейних предметів, що висвітлювали найрізноманітніші культурно-історичні періоди 
українського народу. Завдяки активній збиральницькій діяльності формувалися колекції, а на їх основі були 
створені нові музеї. На даний час Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" – це скарб-
ниця культурної та історичної спадщини, а музейні предмети його фондів – носії безцінної інформації про 
культуру та історію українського народу, що вимагає продовження дослідження у цьому напрямі. 
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ІДЕЯ ДЕРЖАВИ В НОВОМУ ЗАВІТІ 

 
Розглядаючи ідеї держави в Святому Письмі Нового Завіту, необхідно простежити ставлення християнс-

тва до світу взагалі, оскільки проблема держави становить частину загальної проблеми світу, а те, що відносить-
ся до світу, неминуче поширюється і на державу. Поставимо запитання: що таке світ? У богословській літературі 
не завжди можливо знайти єдине пояснення цієї проблеми, чому і присвячується наша стаття. 

Ключові слова: держава, влада, Новий Заповіт, християнство, божественне. 
 
Нелюбов Алексей Борисович, соискатель кафедры общественных наук, Национальная академия ру-

ководящих кадров культуры и искусств 
Идея государства в Новом Завете 
Рассматривая идеи государства в Священном Писании Нового Завета, необходимо проследить отноше-

ние христианства к миру вообще, поскольку проблема государства составляет часть общей проблемы мира, а то, 
что относится к миру, неизбежно распространяется и на государство. Зададим вопрос: что такое мир? В богословс-
кой литературе не всегда возможно найти единое объяснение этой проблемы, чему и посвящается наша статья. 

Ключевые слова: государство, власть, Новый Завет, християнство, божественное. 
 
Nelubov Aleksey, PhD-student of the social sciences chair National Academy of Managerial Staff of Culture 

and Arts 
The idea of the state in the new testament  
Considering the idea of the state in the Holy Scriptures of the New Testament it is necessary to analyze the re-

lation of Christianity to the world in general, as the problem of the state is the part of the general problems of the world. 
As we know what belongs to the world, inevitably extends to the state. In theological literature is not always possible to 
find a single explanation of the problem due to the ascetic nature. In this sense, Father Cyprian (Kern) allocates espe-
cially Ioan writing. 

In Scripture "world" is not the concept of the physical world. The Christian view of the world is primarily a con-
cept of God as Creator. Apostle Paul confirms it in Rim.1,20; 1 Tim.4.4. There are many examples that show the love of 
Christ to the world in the Gospel. In the New Testament are Matthew. 28, 35-35; Mf.22, 1-14; Matthew 25, 31-46. In 
these cases, the image of the king is near relation to the kingdom of heaven. This Imperial authority, the state were seen 
Christ in the sense of an act of the established order of ascending to God. There is the distinction between God and 
Caesar. God recognizes the power of Caesar, but he also speaks of the power of God. In this sense, one can speak of 
Christ's alienation from the state. There is the confirmation find Romans 13: 1-7. John Zlatoust makes his conclusion that 
God doesn’t refresh every person in power, but the principle of command. The apostle Paul in 1Tim.2,1-2 asks to pray 
"for kings and all those in authority," and not the separated king or chief. In his doctrine of the state Apostle Paul con-
cludes similar to that which has been made of the Gospel text of the tribute to Caesar. Apostle Peter in 1Pet.2,13-17 
calls for the obedience to the authorities. This was a period of persecution of the church. The obedience to state authority 
relates to the question of the moral order. So the obedience to him is the moral duty of every Christian. The Evangelist 
the Theologian John must be seen in the light of the teachings of the world and of God – the Creator. 

The second reason for rejection of the world can be eschatology. So the first prechristians thought that the world 
was flagellate and durative which had fast and certain end. The latest historical scholarship unanimously confirmed on 
eschatology (the study of the end of the world). It takes place in the gospel. It is discussed in the book of Revelation. 
They have material on the Christian attitude to the state. But the state does not denied.  

In general the state is a part of the natural order of the world therefore the acceptance of it (the state) is possible 
as we feel the world. Another important characteristic is the alienation from the state, which occurs simultaneously with 
the adoption of state power (Evangelist John the Theologian). The observing of the alienation from the state in the Scrip-
tures shows the writers’ struggle against its absolute. As the state as a phenomenon of the natural order, it is linked with 
the obedience to the state power. Christians should always be obedient to Caesar, who provides order. 

Key words: state, the New Testament, state obedience, imperial authority.  
 
Підходячи до розгляду ідеї держави у Священному Писанні Нового Завіту, необхідно просте-

жити ставлення християнства до світу взагалі, оскільки проблема держави становить частину загаль-
ної проблеми світу, і те, що належить до світу, неминуче поширюється і на державу. Отже, необхідно 
поставити запитання: що таке світ? "У богословській літературі не завжди можна знайти єдине рішен-
ня цієї проблеми. Часто тут присутня двозначність і плутаність щодо цього питання. Іноді це йде від 
того, що під поняттям "мир" у християнській літературі, крім прямого значення цього слова, мається на 
увазі його аскетичний відтінок. У цьому смислі архім. Кіпріян (Керн) виділяє особливо Іоанну писем-
ність. "Світ у злі лежить" (I Ін.5, 19). "Світ не знає Бога" (Ін.1,10; 17,25). "Світ ненавидить Бога і Христа" 
(Ін.7,7; 15, 18-19). "Не можна любити світ і Бога" (I Ін. 2,15). Подібне негативне ставлення до світу ми 
знаходимо також у патріотичній літературі" [3]. 
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З усіх вищенаведених висловів тексту зі Священного Писання видно, що під "світом" розумі-
ється не фізичний світ, витвір Божий, а категорія духовності, причому духовності негативної. Тварина, 
природа сама по собі не може розглядатися негативно. За Христом (Мф.11, 16-19; Лк.7, 31-35), Його 
сучасники були однаково неправі тоді, коли спокушалися аскетизмом Предтечі, і тоді, коли докоряли 
Йому Самому за любов до світу. З цього судження випливає, що "Христос вважав виправданою і ту, й 
іншу практику, кожну в свій час і у своїх історичних умовах, і виводив її з оцінки світу як цілісного і вну-
трішньо єдиного. Оцінка світу, що проходить через усі новозавітні писання і припускає різні практичні 
переломлення, є прийняття світу, навіть у його нинішньому стані гріха" [3]. Тому християнське уявлен-
ня про світ – це перш за все уявлення про Бога, як Творця і Просвітителя. Ап. Павло говорить: "Тому 
що невидиме Його, вічна сила Його і Божество, від створення світу через розглядання створінь види-
мі". (Рим.1,20) [3] "Всяко утвір Божий благо" (1 Тім. 4,4). Таким чином, "світ" означає не тільки "сукуп-
ність гріха", а насамперед створіння Боже, що "добро зело". 

Якщо світ – зло, то втрачають зміст чудеса Христові. Зовсім безглуздо тоді насичувати голодних і 
зціляти хворих. У Євангелії міститься багато прикладів, що показують любов Христа до світу. Він говорить 
про лілії польові і про птахів небесних. "Це живе почуття природи проглядається в євангельських притчах. 
Посіявши зернятко, "і спить і встає вночі і вдень, і зернятко сходить і росте, він не знає як: земля сама робить 
плід, спершу зелень, потім колосся, потім повне зерно в колоссі" (Мк. 4, 27-28) [3]. "Так може говорити тільки 
той, хто слухає життя, що таїться в природі, хто читає його книгу, хто працює над нею. Через усе Євангеліє 
проходять притчі про працю, особливо про землеробську працю" [3]. Батько Кіпріян (Керн) додає, що не слід 
забувати, що грецька мова "при своєму величезному багатстві задовольнялася тим самим терміном "космос" 
для позначення і "світу", і "краси" [3]. Тварина хоча б і занепала, божественного походження. Тільки божест-
венного походження тварина і здатна бути освяченою і перетвореною. Якби світ був злий сам по собі, то це 
означало б, що він є витвір злого початку. Але зло, як учить св. Максим Сповідник, "не в єстві створень, а в 
нерозумному і гріховному користуванні ними" [1]. Але як же все-таки бути з тими місцями Священного Пи-
сання, де світ цілком відкидається? Прийняття світу в християнстві залишає місце для його відкидання. "Як-
що я відрікаюся від світу для цілковитого служіння Богу, це означає, що я вищої цінності приношу в жертву 
нижчу. Йдеться не про осуд світу, а про ієрархію цінностей. Нижча цінність, якій я віддаю перевагу вищу, не 
перестає бути цінністю. Аскетичний досвід Церкви отримує свій щирий зміст тільки за умови позитивної оцін-
ки світу. Він сходить до Нового Завіту" [3]. "Християнський аскетизм є новий і останній доказ християнського 
прийняття світу" [1]. Отже, з цього випливає, що християнин, позитивно оцінюючи світ, все таки не повинен 
заслоняти цим шануванням ту сферу, де належало б приносити славу Богу. Створений Богом світ, якою б 
високою не була його цінність, не може заступити місце Самого Бога. Тому, відкидаючи обожнювання світу, 
ми не відкидаємо позитивного ставлення до нього, як до витвору Божого. Ми уникаємо тієї крайності, від якої 
нас застерігав ап. Павло: "Вони замінили істину Божою неправдою, і поклонялися, і служили тваринам за-
мість Творця, що благословенний у віка, амінь" (Рим.1,25). 

З усього того, що було сказано про світ, можна вивести відношення християнина до держави, 
оскільки сама держава належить до явища природного порядку. Але перш ніж зробити висновок, не-
обхідно розглянути ті місця у Священному Писанні Нового Завіту, де йдеться про державну владу.  

У всіх трьох євангелістів-синоптиків міститься відповідь Господа про подать кесарю (Мф.22,15-
22; Мк.12,13-17; Лк.20,20-26). Найбільш часто зустрічається тлумачення того, що Господь силою Свого 
авторитету освятив царську владу. Незважаючи на те, що ця влада в той час була язичницькою. Гос-
подь велить віддавати кесарю те, що йому належить по праву. Дієслово αποδοτα, вжите у грецькому 
тексті, у російському синодальному – "віддавайте", у слов'янському – ""віддасте" припускає взаємність 
відносин: підданий платить державі подать за ті блага, якими він від неї користується. За іншими дже-
релами, дієслово αποδίδώμί вживається у нехристиянських грецьких текстах новозавітної епохи. Тут 
воно набуло значення технічного терміна, яким позначалося внесення податків" [3].  

Але незалежно від того, який внутрішній зміст цього терміна, воно ужите у Євангелії як велін-
ня. Тобто, тут наведений епізод, коли Господь указує своїм послідовникам на те, як необхідно відно-
ситися до державної влади. Це веління досконале, не містить у собі оцінки імператорської влади, тут 
також не передбачені випадки протистояння між християнами і кесарем. Це просте веління Господа, 
що стосується зовсім нормальних умов церковно-державного співіснування. Це відповідь у загальній 
формі. У зв'язку з цим потрібно зазначити, що сам образ часто зустрічається в Новому Завіті 
(Мф.28,23-35; Мф.22,1-14, Мф.25,31-46). У цих випадках образ часто має найближче відношення до 
Царства Небесного. Отже, Царська влада, держава, – усе це сприймалося Христом у змісті факту, 
встановленого порядку, що веде до Бога. Але звертає на себе увагу те розмежування між Божим і ке-
саревим, що провів Христос. Господь визнає владу кесаря, але він говорить і про владу Божу. Будучи 
опитаний про подать у відношенні кесаря, Господь ставить наголос на Божому. Тому можна говорити 
про відчуженість Христа від держави, яка існує тільки в смислі пріоритету, побудови цінностей. 

Отже, у цій відповіді Господа можна побачити і визнання боргу щодо держави і відокремлення 
від держави. Боже не є Кесареве, і навчання Христа не про Кесареве, а про Боже. У посланнях ап. 
Павла класичним місцем, що вказує на його (апостола) відношення до держави, є уривок Рим. 13,1-7, 
поруч з яким повинні бути, поставлені Тит.3,1 і заклик до молитви за владу I Тім.2,1-2. Ось цей текст: 
"Усяка душа так буде покірна вищій владі, тому що немає влади не від Бога; існуючі ж влади від Бога 
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встановлені. Тому уникаючи влади уникає Боже встановлення. А уникаючи самі викликають на себе 
осуд. Тому що начальники страшні не для добрих справ, а для злих. Чи хочеш не боятися влади? Ро-
би добро, і одержиш похвалу від неї, тому що начальник є Божий слуга, тобі на добро. Якщо ж робиш 
зло, бійся, тому що він не дарма носить меч: він Божий слуга, мстить за кару роблячи зле. І тому по-
трібно коритися не тільки зі страху покарання, а й по совісті. Для цього ви і податі платите, тому що 
вони божі служителі, цим самим постійно зайняті. Отже віддавайте всякому належне: кому подать, 
подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь" (Рим. 13,1-7). 

"У цих словах апостола державна влада підноситься на велику висоту. Напевно, не слід перебіль-
шувати значення терміна λείτουργοί (російською: служителі), що заступає в 6-му вірші δίακονος місце; (росій-
ською: слуга), що двічі зустрічається в 4-му вірші. Новітні дослідження показали, що термін λείτονργοί. не має 
специфічно сакрального значення і не дозволяє вбачати в державному діянні свого роду священне служіння" 
[3]. "Але безсумнівно те, що державна влада розглядається тут у позитивному змісті, до того ж вона зводить-
ся до божественного встановлення. Це підтверджує те, що керуючого названо тут Божим слугою. До того ж, 
"у вірші 1 (російський переклад): "Немає влади не від Бога", гіршого до гіршого читання, в якому відношення 
до Бога виражається прислівником απο .-від. Кращі мають прислівник знову повторюваний наприкінці вірша. 
У грецькому слововживанні прислівник απο у родовому відмінку ставиться для позначення обличчя, що діє 
більш далеко, ніж те, що передбачається звичайним прислівником υπο. Дворазове вживання прислівника 
υπο повинне показувати, що встановлення державної влади направлене безпосередньо до Бога" [3]. 
Св. Іоанн Златоуст говорить з цього приводу, "що апостол тут розуміє не просту покору, а підпорядкування. 
Перша підстава такого встановлення, що задовольняє розум вірних, полягає в тому, що влади засновані від 
Бога" [4]. Далі Златоуст конкретизує, що варто розуміти під божественним установленням. Богом освячена 
не кожна людина, яка перебуває при владі, а сам принцип начальствування: "Як це? Невже будь який нача-
льник поставлений від Бога. Не те кажу я, відповідає апостол. У мене йде тепер слово не про кожного нача-
льника особливо, а про саме начальство" [4]. У цьому ж зв'язку стоїть II Фес.2,6-7. "І нині ви знаєте, що не 
допускає відкритися йому свій час. Тому що таємниця беззаконня вже в дії, тільки не вчиниться доти, поки не 
буде узятий від середовища утримуючий тепер" [4]. Що варто розуміти під "утримуючим" тут, однозначно 
сказати неможливо. Але існує думка, що апостол мав на увазі тут римську державну Владу "Що таке утри-
муюче (κατελον), тобто перешкоджаюче. Одні думають, що під цим потрібно розуміти благодать Св. Духа, а 
інші – Римську державу; з цими останніми я більше погоджуюся" [6]. "Феофілакт Болгарський вважає, що тут 
зовсім очевидно, що мова йде не про благодать Св. Духа" [6]. 

Природно, тут йдеться не про Римську державу конкретно, а про принцип державності. Деякі тлу-
мачі вбачають у словах ап. Павла освячення саме царської влади. [6] Те, що ап. Павло мав на увазі не 
конкретний державний лад, а загальний принцип керування, підтверджує також I Тім.2,1-2. Апостол про-
сить молитися "за царів і за всіх начальників", а не за окремо взятого царя чи начальника. Але, закликаючи 
до підпорядкування і слухняності, ап. Павло залишає послідовникам Христа можливість вибору. Усе має 
сенс лише в перспективі морального зростання людини. Підтвердження цієї думки ми знаходимо в тлума-
чів Святого Писання: "Віддавайте Кесареве кесарю, – розумій під цим тільки те, що не шкодить благочес-
тю; тому що все противне благочестю не є вже даниною кесарю, але данина й оброк дияволу" [5]. 

Отже, узагальнюючи всі ті вчення про державу, що виклав ап. Павло, можна зробити висновок, 
майже ідентичний тому, який був зроблений з євангеліївського тексту про податі кесарю. Апостол Павло 
не сумнівається в тому, що влада та начальники поставлені Богом. Тому, виходячи з моральних думок, він 
закликає до підкорення та поваги до влади. Але він зазначає їхню обмежену цінність. Кесар для апостола 
Павла не вище і не на рівні Бога. Називаючи владик "Божими служителями" (Рим. 13,6), він тим самим по-
казує зміст такого управління. Усі стоять на службі у Бога, відповідно, кінцева мета не кесар, а Бог. Саме в 
цьому розумінні можна знову стверджувати про відчуженість ап. Павла від держави. Підносячи державну 
владу до незвичайних висот, він в той же час відчуває відчуження від цієї влади. Усе це відбувають через 
те, що апостол, думаючи тими категоріями цінностей, які заповів своїм послідовникам Христос, не може 
прийняти царство кесаря як кінцеву мету. Для нього воно лише гарант того, що допомагає робити наше 
життя тихим, "у всякому благочесті та чистоті" (І Тим. 2,2). До того ж, не всякій владі необхідно віддавати 
почесті та безумовно підкорятися. Усе необхідно оцінювати за Божими заповідями. Тому влада, що пере-
шкоджає християнському життєвому устрою, не може бути однаково сприйнята порівняно з тією, яка стоїть 
на службі Богу. Але останнє слід сприймати не в розумінні повного ігнорування, а в розумінні встановлення 
пріоритетів. Необхідно пам’ятати, що будь яка влада від Бога і відмова від покори виправдана лише тоді, 
коли державні накази суперечать та роблять неможливим життя во Христі. Ще одне місце щодо відношен-
ня християн до держави ми знаходимо у ап. Петра (I Пет.2,13-17).  

Подібно апостолу Павлові, апостол Петро закликає до покори владі. Важливим моментом за-
лишається те, що це був період жорстокого гоніння на Церкву. Природно, усе це виходило від пред-
ставників державної влади. У цій же главі перед тим, як апостол просить коритися царю, він говорить 
про стан християн. Їх "злословлять... як лиходіїв" (I Пет.2,12) [3, 36] і, незважаючи на це, апостол при-
зиває всіх християн до шанування царської влади. Можна сказати, що за духом це наставляння апос-
тола Петра ідентично викладеному вище наставлянню ап. Павла. Покірність державній владі нале-
жить до питань морального порядку. Держава – це факт, з яким необхідно рахуватися. Отже, 
покірність йому складає моральний борг кожного християнина. 
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Переходячи до апостола та євангеліста Іоанна Богослова, згадаємо, що було сказано на початку 
цього розділу. Проблему держави потрібно розуміти в єв. Іоанна крізь призму навчання про світ і про Бога-
Творця. У Євангелії від Іоанна протилежність між Богом і світом доводиться до граничної гостроти: "Ви від 
нижніх, Я від вищих; ви від цього світу, Я не від світу цього" (Ін.8,23)". "Не любите світу, ні того, що у світі: 
хто любить світ, у тім немає любові Отчої. Тому що усе, що у світі: похіть плоті, похіть очей і гордість жит-
тєва, не є від Батька, але від світу цього. І світ проходить, і похіть його, а виконуючий волю Божу перебуває 
в столітті (I Ін.2,15-17). "Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі" (1 Ін.5,19). Можна припусти-
ти, що це протиборство між Богом і світом абсолютно нерозв'язне, це дуалізм, що не може бути сполуче-
ний. Але "заслуговує на увагу, що в понятті "κοδμος" ("світ"), у Іоановській писемності мислиться не тільки 
сила, що протиборствує Богу, але воно вживається й у нейтральному значенні. Усе, що має буття, має 
його від Бога через Слово (Ін.1; 3,10), і недвозначне свідчення про любов Бога до світу дійшло до нас саме 
в Ін.3,16" [3]. "Тому що так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб усякий, віруючий у 
Нього, не загинув, а мав життя вічне". Таким чином, визнаючи державу як явище природного порядку, ми 
оцінюємо його в писемності Іоанна Богослова через навчання про Бога, як Творця світу. І тому дуалізм між 
Богом і світом, що проглядається в Євангелії і Першому посланні, переборюється в Божій любові до світу. 

Другою причиною такого неприйняття світу може бути есхатологія. Перші християни "не вірили 
в міцність і тривалість цього світу, навпроти, вони чекали швидкого, майже негайного його кінця. Уся 
новітня історична наука одноголосно підтверджує виняткове значення есхатології (навчання про кі-
нець світу) у настроях перших християн. Сліди цього переконання, що ""кінець близький" і "переходить 
образ світу цього", розсіяні й у Євангеліях, і в апостольських посланнях". І ще один момент. "Господь 
пам'ятає і нагадує іудеям, що в Овечій Купелі Він зцілив усю людину: ολου αυορώπου (Ін.7,23). Це зна-
чить: людину в повноті її душевно-тілесного складу. Тіло не є сідниця гріха. Але зроблений гріх відби-
вається і на тілі. Усе це дуже далеке від онтологічного дуалізму" [3]. Прийняття євангелістом Іоанном 
державної влади випливає з оповідання про суд Пілата (Ін. 18,28-19,16). Відповідь Ісуса обмежується 
короткою вказівкою: владу над Ісусом Пілат має понад; сам по собі Пілат і не при чому" [3]. Таким чи-
ном, можна говорити про те, що сприйняття державної влади єв. Іоанном таке ж, як і в інших євангелі-
стів. У нього теж, поряд з визнанням і піднесенням, почувається відчуженість. 

Те, що було сказано щодо есхатологічної налаштованості перших християн, робить доцільним роз-
глянути книгу "Апокаліпсис". Ця книга дає більше матеріалу з питання християнського відношення до держа-
ви. Таємний глядач прямо висловлює гоніння на Церкву. Він не намагається знайти слів на захист держави. 
Але принципового заперечення держави немає. У прийдешньому перетворенні світу знайдеться місце і для 
царів (Апок.21,24). Вони зазнають осуду не як такі, а за свій зв'язок із блудницею (Апок.17,2; 18,3). Під цією 
блудницею тлумачі розуміють Римську імперію. У главі 17 в образі звіра, "який був, і якого немає... восьмий з 
числа семи", він "піде в погибель" (1ст.) багато хто бачить кесаря Нерона. І другий звір, що виходить із землі і 
вимагає загального поклоніння образу першого звіра (Апок. 13,1 1-17), виражає жрецтво імператорського 
культу, якого не могла прийняти християнська свідомість. У 17.5 говориться про ім'я "Вавилон", написаному 
на чолі блудниці. Звичайно під цим ім'ям розуміється Рим [5]. Таємний глядач Іоанн висловлює своє відно-
шення до Риму. При цьому він не заперечує державу як таку. "Але наприкінці І століття римська імператорсь-
ка влада зажадала від християн релігійного поклоніння. Цього поклоніння Церква зробити їй не могла. Царс-
тво кесаря вторгалося в область Божу. І відповіддю Церкви могло бути і було тільки рішуче "ні" [3]. Таємний 
глядач постає тут проти тоталітарного принципу сучасної йому держави. 

Завершуючи огляд новозавітних книг, необхідно ще раз нагадати ті основні принципи відношення до 
держави, що оглядаються в наведених пам'ятках. Держава становить частину природного порядку, частину 
світу, тому прийняття її (держави) є можливим у міру того, як ми приймаємо світ. Іншою дуже важливою харак-
теристикою є відокремлення від держави, що спостерігається одночасно з прийняттям державної влади. Особ-
ливо сильно вона відчувається в євангеліста Іоанна Богослова. Аби чим пояснювалося таке відокремлення, 
воно виступає дуже виразно в одному випадку абсолютизації держави, а саме, коли кесар прагне посісти місце 
Бога. Саме такою була ситуація в Римській імперії наприкінці І століття. Поклоніння і шанування імператора 
включало і релігійний момент. Отже, відокремленість від держави, яка спостерігається у Священному Писанні, 
є боротьбою священних письменників проти його абсолютизації. Водночас потрібно сказати, що апостоли та 
їхні учні віддавали державі належне шанування. "На сторінках Нового Завіту ця оцінка коливається між двома 
полюсами: освяченням держави, як установлення божественного, у Рим. 13, і її осудом, як царства звіра і вели-
кої блудниці, у Апок.13 і 17. І та, й інша оцінка була виправдана свого часу і у своїх історичних умовах. Між цими 
двома полюсами дійсність коливалася і продовжує коливатися до нині. Держава й у християнську епоху то від-
ступала в тінь, відмовлялася від здійснення своєї необмеженої влади і заохочувала особисту і релігійну волю, 
то оберталася – знову і знову – апокаліптичним звіром і вимагала собі поклоніння. І голосу Таємного глядача 
вторять в історії Церкви інші голоси носіїв церковної свідомості, що викривали державного звіра: Амброся Ме-
діоланського, Іоанна Златоуста, Філіпа Московського і ще багатьох інших" [3]. 

Оскільки держава розглядається як явище природного порядку, з яким неминуче пов’язане пи-
тання про покірність державній владі. Християни мають завжди бути в покірності кесарю, що, незва-
жаючи на всі недоліки, забезпечує порядок. Але ніщо не повинно заслоняти місце Христа. Це єдиний 
випадок, коли виправдана непокора християнина: "...Якщо вони наказують що-небудь противне вста-
новленню Божому, їм не повинно коритися" [5]. 
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Але в будь-якому випадку людина покликана до свідчення у світі і, отже, у державі. Християнин 
свідчить і перетворює життя навколо себе. Історично складалося інакше. Різні спроби поєднати хрис-
тиянське і державне виливалися іноді в непередбачені форми. Вдивляючись в історію і почуваючи на 
собі відповідальність за роки прийдешні, ми маємо зважати на уроки минулого, творячи сьогодення. 
Можливо досвід минулих часів вбереже людину від марних мріянь і допоможе побачити їй справжній 
шлях християнського діяння в державі. 
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ЗМІНИ В ПОБУТІ ОДЕСИТІВ НА МЕЖІ ХХ-ХХІ СТ.:  
дошлюбне спілкування, весільна обрядовість 

 
У статті висвітлено сучасну дошлюбну та весільну обрядовість та їх функціонування в Одесі. До уваги 

взято спогади респондентів із різними термінами проживання в місті, з вищою освітою – в основному педагогіч-
ною чи медичною. На основі польового дослідження проаналізовано, які обряди зберегло ХХ століття та які нові 
культурно-духовні надбання воно сформувало. Охарактеризовано культурну ідентичність жителів Одеси, яка сві-
дчить про зберігання елементів традиційної обрядовості в умовах трансформацій. 

Ключові слова: побут, дошлюбне спілкування, весільна обрядовість, сім’я, Одеса. 
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им. М.Т. Рыльского НАН Украины 
Изменения в быту одесситов на рубеже ХХ-ХХI вв.: добрачное общение, свадебная обрядность 
В статье рассмотрено современную добрачную и свадебную обрядность и их функционирование в Одессе. 

Опрошены респонденты с разными терминами проживания в городе, с высшим образованием – в основном педагоги-
ческим или медицинским. На основе полевого исследования проанализировано, какие обряды сохранил ХХ век и что 
внес нового в культурно-духовном плане. Охарактеризовано культурную идентичность жителей Одессы, которая сви-
детельствует о сохранении элементов традиционной обрядности в условиях трансформаций. 

Ключевые слова: быт, добрачное общения, свадебная обрядность, семья, Одесса.  
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Chaban Nelia, postgraduate M. T. Rylsky Institute of Art, Folklore Studies and Ethnology Institute 
Changes in the everyday life of the Odessa population at the end of the 20-begininning of the 21 centu-

ries concerning premarital communication, wedding rituals 
The article deals with modern rites of premarital and marriage ceremonialism, their functioning in Odessa area. 

Respondents with different intervals of residence in this area were taken in to the attention; all of them have with higher 
education, mostly pedagogical and medical. Based on the field study the analysis was made of what ceremonies were 
still kept in the XX century and what new cultural and spiritual legacy were formed. The cultural identity of Odessa resi-
dents was described, which testifies to the keeping of the elements of the traditional rites. 

The partial representation of everyday life as an element of the national integrity and identity leads to attempts 
to describe and track changes in the lives of citizens upon the beginning of the XXI century. The objective involves dis-
covering the customary law in a modern Ukrainian family, exploring household activities. These elements of life cannot 
be imagined without the customs and rituals that have a direct impact on the environment in which they have their place. 
The article highlights contemporary ceremonies of premarital and marriage rituals, their functioning in Odessa area. 
Based on field research, the analysis was made as to what ceremonies the XX century kept intact, what new cultural and 
spiritual heritage it formed, what of the past is preserved in our days and what is not. The article reveals details of the 
premarital interaction ritual of the young people at the turn of the XX-XXI centuries that can be used for further research. 
The wedding town rituals and how they differ from the traditional ones are highlighted in their entirety.  

The author examines the cases that are peculiar to Odessa and which are accounted for by the multinational 
nature of the city. A descriptive method that was used gives the representation of the state of modern urban family with 
its way of life, social and domestic problems and the struggle for life, a continuous race that has not left any place and 
time for ethics, spirituality, culture, wisdom or morality, which was the reason for leveling the traditions. The make-up and 
perception of reality is changing due to the impact of globalization, the development of technology and science, political 
and religious changes, the influence of other cultures on all aspects of life in Ukraine. The respondents with different in-
tervals of residence in Odessa were taken to the attention; all of them are with mostly pedagogical and medical college 
education. The cultural identity of residents of Odessa has been characterized, which demonstrates that elements of 
traditional rituals are kept intact under conditions of the transforming time. 

Key words: a way of life, premarital intercourse, wedding ritual, wedding ceremonialism, family, Odessa. 
 
Сучасна українська етнологічна наука, накопичивши величезний досвід дослідження традицій-

ної сільської культури, сьогодні дедалі більше звертає погляд на місто, яке витворює свій тип культу-
ри, що є, по суті, нашаруванням, поєднанням як традиційних звичаїв та обрядів, так і нових обрядодій, 
зумовлених новим способом життя та модусом мислення (термін Софії Грици) нового, урбанізованого, 
середовища. Над цією тематикою працюють такі дослідники, як: В.Борисенко, О.Поріцька, І.Щербак, 
О.Боряк, М.Маєрчик, А. Забловський, Л. Артюх, В. Горленко, Н.Жмуд, С. Лазюк, Т. Руденко, Ю. Сидо-
рюк, В.Ткачова, Л. Усанова. 

Нагальна потреба у вивченні родини, її психоетнічних проявів, типологізації етнокультурних явищ 
постала наприкінці ХХ-ХХІ ст. Звернення до даної теми має суттєве підґрунтя, оскільки багатонаціональне 
українське місто на сьогоднішній день малодосліджене з погляду етнологічної науки. Науковим доробком із 
зазначеної теми є праці, що мають на меті дослідити, проаналізувати та донести до широкого загалу по-
бут, є праці В. Наулка та А. Гнатишина, О. Онищенко. Окремої уваги заслуговують праці М. Борисенко 
"Побут міських мешканців України в 30-х роках ХХ століття", О. Кравець "Побут і звичаї українського наро-
ду: історико-етнографічний нарис". О.Удод зазначає, що для розуміння соціально-психологічного клімату у 
суспільстві і того, як він вплинув на внутрішньосімейні стосунки, потрібне оприлюднення побуту, психологі-
зації повсякденного життя та ставлення людини до повсякденних проблем [1, 12]. 

Городяни, як і зараз, так і в минулому столітті, відрізнялись від мешканців сільської місцевості. 
Місто за своєю специфікою (різнонаціональний склад, різний термін проживання в умовах урбанізова-
ного середовища, інші типи господарських занять тощо) зумовлює нові соціально-побутові проблеми, 
а людина у ньому перестає бути об’єктом спостереження і контролю громади, що, у свою чергу, веде 
до зміни етичних уявлень, скорочення чи нівелювання традицій та звичаїв. Дійсність змінюється за 
рахунок глобалізації, розвитку техніки та науки, політичних, економічних та релігійних змін, під впли-
вом інших культур. Так, оселя зазвичай вже не оздоблюється та не охороняється іконою або рушни-
ком, а прикрашається ознаками інших культур або сучасних тенденцій. Стосується це й одягу та біль-
шості матеріальних цінностей сучасного українця. 

Залишається відкритим питання етнографії міста, яке консолідується і є тривалим процесом. 
Наше дослідження є спробою долучитися до цього процесу та з’ясувати, які сімейні цінності мають 
місце в житті родини, розкрити функцію звичаєвого права українців у сучасній сім’ї, охарактеризувати 
вплив на їх формування культурно-духовних надбань, висвітлити локальні особливості обрядовості 
сучасної міської української сім’ї. Об’єктом дослідження стала сім’я міста Одеси – з її звичаями та по-
бутом. Робота базується на польовому дослідженні, проведеному в м. Одеса восени 2013р. 

Якщо ХХ ст. мало свої межі дозволеного, то вже ХХІ ст. ознаменувалось масою різноспрямованої 
інформації, гендерними проблемами, коли жінки змінюють свою роль в родині та суспільстві. Сьогодні, 
перш ніж одружитись, більшість прагне самореалізації як в професійному, так і в інтелектуальному плані. 
Така тенденція в урбанізованому середовищі має більше вираження, ніж в сільській місцевості. Як і рані-
ше, українська сім’я укладається за взаємною симпатією чоловіка та жінки, але модель української сім’ї 
змінюється. Родинна обрядовість частково втрачає свої першочергові функції оберігати та застерігати, 
молоде подружжя все більше не дотримується низки обрядів, усталених віковою традицією.  
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Одним із важливих питань є ті звичаї та обряди, які мають місце в сучасній українській родині: 
чи вони з часом змінились, чи асимілювались, що збереглось, а що – ні тощо. 

Говорячи про побут Одеси, не можна не згадати про багатонаціональність міста (близько 133 наці-
ональностей в місті та області), нашарування і взаємовпливи культур та світоглядів, як результат – прояв 
самобутності духу міста. Серед опитаних респондентів переважна більшість українці за походженням, та-
кож є болгари, росіяни. Інформаційна база проведеного дослідження свідчить, що, попри полікультурний 
характер міського життя, в сім’ї має місце збереження певних національних традицій. Урбанізаційний про-
цес також впливає на формування культури і побуту сім’ї в місті. В респондентів, які проживають у місті з 
народження, сімейні традиції більш уніфіковані (чверть опитаних), респонденти ж, які приїхали до міста з 
різних районів Одеської області та інших областей України, зберігають певний досвід традиційної культури 
тієї місцевості, звідки походять. Це частина їх внутрішньої сутності, життєвого досвіду. У пам’яті зберіга-
ються звичаї, обряди, учасниками і свідками яких вони були. Багато з опитаних не поривають родинні 
зв’язки з рідним краєм. Відповідаючи на поставлені запитання, вказують на те, як "тут, в Одесі", і як "у нас", 
при цьому уточнюючи, що пам’ятають, чого не дотримуються, а що є незмінним.  

Досліджуючи побутове та культурне життя одеситів, головними підкатегоріями стали елементи 
родильної обрядовості, дошлюбного спілкування молоді, весільної та поховальної обрядовості, взає-
мовідносини між членами родини, найпоширеніші свята, народна творчість та мистецтво, народний 
одяг, традиції облаштування житла, хатні обереги, релігія, медицина, виховання дітей, дозвілля, хар-
чування – традиційні та обрядові страви, обрядовий хліб. 

Для об’єктивності та культурної опосередкованості дослідження респондентами виступала мі-
ська інтелігенція, як правило – лікарі та вчителі, наукові співробітники, працівники установ. Всі респон-
денти мають вищу освіту та науковий ступінь. Роки, що прожили в Одесі, можна поділити на такі кате-
горії: до 20 років – маже половина опитаних, чверть мають стаж проживання в місті 20-40 років, 
третина – понад 40 років.  

Родинний побут та затишок розпочинається зі знайомства дівчини та хлопця. Знайомились майбу-
тні наречені, як правило, десь на відпочинку – на танцях, на дні народження або весіллі в знайомих, на 
хрестинах. Третина опитаних познайомились з чоловіком (дружиною) в інституті, де обоє навчались.  

Самобутнє явище дошлюбного спілкування молоді в Україні завжди було одним з актуальних пи-
тань для дослідження, воно по-різному проявлялось в містах та селах. Вулиця з усією своєю різноманітніс-
тю обрядодій була звичним явищем для пересічного українця, чого не можна сказати про жителів міста: 
"На улицях у городі ніяких ігрищ нема, бо і моди нема, а може потому, що тут запрет на улицях бізчинству-
вать. Тут у мняча, в шара, цурки, і кузьмірки ни гуляють ніхто, ні дівчата, ні хлопці. А коли хто охотний до 
гулянки, то гуляють у кеглі в саду ... на вичорах кроми танців та пісень нима нічого, а на собранія після ска-
кання гуляють у карти, прицім співають, потім гуляють у панаса" [2, 451]. На зламі ХХ-ХХІ століть в Одесі 
також молоді люди зазвичай мали нагоду спілкуватись та знаходити собі пару на так званих "гуляннях", що 
інтерпретувались до сучасного розуміння та виражались в різних формах зібрання молоді. 

Збереглась традиція, коли чоловік стає ініціатором одруження – половина випадків в опитаних, 
інша половина брали шлюб за обопільною згодою. Нерідко в українських сім’ях був факт, коли батьки 
вирішували долю дітей, коли молоді мали намір взяти шлюб, який вирішував їх подальшу долю: "як 
хлопцеві минає 18, а дівчині 16, то батьки починають думати про їхнє одруження" [3, 149]. Зафіксова-
ний момент, коли ініціатором одруження була дівчина. 

До цивільного шлюбу помітно різне ставлення в одеситів. Третина респондентів дали негатив-
ні відповіді на дане питання, виражаючи своє позитивне чи "нормальне" ставлення. Як правило, люди 
обґрунтовують його, називаючи "новшевством", "притираються одне до одного".  

Перш ніж зробити один з найважливіших кроків в своєму житті та стати на весільний рушник, 
одесити спершу деякий час зустрічаються – в середньому 1-3 роки. Та мають місце й поодинокі випа-
дки, коли так зване зустрічання завершується на третьому тижні або сягає 8 років. 

Обряди сватання та весілля частково збереглись завдяки тому, що "так прийнято", так було в ба-
тьків та самі батьки брали в цьому безпосередню участь. В більшості випадків обряд сватання зберігся у 
вигляді домовленості між сватами. Сватання в одеситів не збереглось, є елементи, що відносяться до об-
ряду, як, до прикладу хліб та рушники, що приносили з собою до нареченої свати: "Сватання було з етніч-
ними елементами (молодий прийшов з батьками та хлібом), звичайно, що все було вже більш на сучасний 
манер" (МЛ). Така тенденція прослідковується в опитаних, що мають невеликий досвід життя в місті. Або 
чоловік чи дружина з сільської місцевості, тому в них ще збереглись уявлення та певний обов’язок перед 
батьками, родичами. Хто ж проживає в місті з народження або з інших причин, сватання не мали: "Як тако-
го не було, була зустріч батьків молодих і попередня домовленість про весілля" (СГМ). 

Обрядовий хліб, як неодмінний атрибут весілля, в більшості зберігся – це коровай, яким батьки 
проводжають молодих до шлюбу і зустрічають. Майже всі респонденти зазначають, що випікання ко-
роваю було "на замовлення", деякі пекли в родині. Про коровайний обряд окремі респонденти зазна-
чають: "Робили це жінки, які збиралися і допомагали в приготуванні до весілля, навіть співали обрядо-
ві пісні. На щасливе подружнє життя. Коровай прикрашали шишками, голубками" (МЛ), "Випікалося – 
коровай і весільне печиво: калачі, шишки для молоді – в четвер, збиралися жінки (родичі, сусідки), які 
випікали коровай і все печиво" (КТІ). Мало місце і випікання двох короваїв (в родинах молодої й моло-
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дого): "Коровай і шишки (печиво, яким обдаровували молодь) випікали окремо родина молодого і ро-
дина молодої" (СГМ). Щодо весільного печива, про яке згадують респонденти, то це шишки, калачі і 
різновид короваю – дивень (ЧКВ). 

Деякі жінки згадують перед весіллям вінкоплетини. Відповідно до їх походження маємо варіа-
тивність обрядодій: "Були вінкоплетини з барвінку. Тоді були калачики. Плели віночки. На дівич-вечір 
це було. Барвінку було мало, бо весілля відбувалось пізньої осені. Плели невеличкі віночки і прикра-
шали ними калачики" (МЛ), "Це в нас обов’язково. З чотирьох кутків починають плести вінець молодої. 
Із барвінку з червоною стрічкою плетуть одною ниткою (не можна, щоб переривалась). Стають чотири 
дівчини по кутках і так одна до одної переплітають, спочатку хліб передають по нитці, гроші" (КОВ). 

Дівич-вечір та парубоча вечірка не мають явного вираження. Майже всі з опитаних одеситів не 
святкували перед весіллям нічого подібного, більше це було в довільній формі сучасної вечірки. Ціка-
во, що з відмиранням традиційних весільних дівочих і парубочих вечірок у деяких селах півдня Оде-
щини збереглась давня форма запросин померлих родичів, батьків і сусідів: "Молодий зі старшим 
дружбою запрошує своїх гостей і рідних, молода з старшою дружкою – своїх. По дорозі молодий та 
молода ні в якому разі не повинні зустрітись. І якщо в родині молодих є померлі дід, баба, родичі, то 
молоді спочатку йдуть запрошувати їх на цвинтар (підходять до могили, ставлять на могилу шишку і 
запрошують), потім йдуть до всіх "живих". 

Саме ж весілля проходило за схемою: РАГС – ресторан. У половини респондентів було дотриман-
ня елементів обрядовості, інші ж святкували вдома або в селі у батьків. Йшли до шлюбу здебільшого ра-
зом. Молодий з поїздом приходив за нареченою, батьки молодої зустрічали молодого хлібом, сіллю на 
рушнику. Традиційний викуп зберігся в невеликої кількості городян (частина молодят їхали порізно до 
РАГСУ, відповідно, в них навіть викупу як такого не було), наречений або дружба мав в старшої дружки 
викупити молоду, до викупу дружка мала підготувати конкурси. В тих респондентів, де збереглись традицій 
українського весілля, в домі молодої поїзд молодого зустрічали батьки з хлібом: "Чоловік прийшов з двома 
хлібами, його зустріли мої батько з мамою теж з хлібами (був обмін хлібами 3 рази), далі батьки запросили 
молодого до хати", "Молодий з боярами мають викупити молоду. Продає наречену старший чи молодший 
брат нареченої або ж інші брати, родичі (головні чоловіки з роду)" (ЧКВ). 

По-різному проводжали з дому молодих, де лише мати молодої, де батько з матір’ю. При цьо-
му обов’язковим атрибутом залишався обрядовий хліб (у вигляді хліба чи короваю). Є випадки з лока-
льними особливостями: "Батьки проводжали з хлібом, були присутні бабусі з дідусями та рідня, прово-
джали з хлібом і з плачем. Молоді йшли з короваєм, в кожного був свій. На короваєві молодої лежало 
зілля – гілочка шпаругусу (батьки молодої походять з Хмельниччини, з Новодунаєвецького р-ну, зілля 
привезла бабуся) або така особливість: "Існує звичай, коли молоді вийшли за ворота – вслід за ними 
виливати чисту воду, щоб життєва дорога була легкою" (ЧТМ). Зафіксований і момент лімінального пе-
реходу: "Мати проводжала. Виводила за хустинку з хати аж за ворота" (ЛНВ). Одна з респонденток роз-
повіла про ще одну цікаву особливість, коли по дорозі до шлюбу молодих "супроводжував" з хлібом ба-
тько нареченої: "… батько з хлібом йшов поряд з молодою по вулиці – проводячи так її" (ПСС). 

У наш час городяни все більше використовують в оберегах ще й святу воду, ікону, якою про-
воджають молодих з дому: "Батьки молодої з хлібом проводжають. Благословили іконою, коли вийш-
ли з хати молоді, повернулись до батьків, мати окропила їх свяченою водою та посіяла "парними" мо-
нетами, житом, цукерками, щоб добре, солодко і в парі прожили подальше життя" (з розповіді дівчини, 
що під час інтерв’ю перебувала в шлюбі тиждень). 

З прикмет та прогнозів на майбутнє життя молодих городяни знають та дотримувались: "У нас 
вінчальні свічки запалювали уже на самому весіллі, а до того при розпису той, хто стане першим на 
рушник. Там ще й з короваєм було, хто більший кусок відламає. Вінчальні свічки запалювали не тільки 
на весіллі (потім їх молода і молодий гасили), а й на кожну річницю" (МЛ), "Якщо падає дощ, то буде 
щасливе життя. Хто відламає більший кусок короваю, той буде головнішим у сім’ї" (ОВМ), "Бокал у 
кого дальше відлетить" (мається на увазі, коли молоді приїжджають до ресторану, вони мають випити 
з бокалів та відкинути їх назад якнайдалі так, щоб розбити на щастя" (КСМ), "Коли виходили з церкви, 
я оглянулася, то баби зашепотіли, що все життя буду оглядатися на інших" (ЛНВ), "Коли дають прися-
гу під час вінчання, то кажуть, щоб чоловік приступив плаття молодої (щоб керувати) (КОВ), "Хто пер-
шим стане на кожух (перед порогом у будинку нареченого)" (ЯТМ). 

Одесити, які одружувались в радянські часи, майже не вінчались. Зараз же обряд вінчання стає 
актуальним, вінчаються молоді пари та хто прожив в шлюбі певний час. Стає популярна виїзна реєстрація.  

Після шлюбу молодята в місті "святковим кортежем спочатку здійснюють прогулянку по місту з 
фотозйомкою в різних куточках Одеси, потім їдуть в ресторан, де проходить подальше святкування" 
(найпоширеніший варіант) (СГМ). У кого весілля відбувалось в селі, зазначають різні варіанти: "Кожен 
повертається на своє весілля. Потім молодий приходить за молодою", "Зазвичай в ті часи, коли було в 
мене весілля, молоді, якщо проживали в одному селі, поверталися кожен поодинці до себе додому, а 
оскільки мій наречений був з іншого села, то весілля одного дня було в нашому селі, другого дня було 
в домі нареченого. Ми після шлюбу поверталися разом до мене додому" (КТІ). 

В Одесі мешкає велика кількість людей, які не є корінними одеситами, тому деякі традиції є 
результатом асиміляційних процесів. З часом обряди втрачають свою актуальність, але їх ще дотри-
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муються. До прикладу, в болгарських селах, що на півдні Одеської області, побутує звичай перепиня-
ти, коли молоді повертаються додому. Зберігається традиція переливати молодим дорогу "за що ста-
рший дружба нагороджував грішми того, хто переливав" (КТІ), в іншому варіанті "роздають калачі, со-
лодке по дорозі додому з вінчання тим, хто стоїть дивиться" (КОВ). В основному, самі ж городяни не 
знають такої традиції, деякі, коли були на сільському весіллі, бачили подібне та в самих такого не бу-
ло. Зустрічають молодих після шлюбу батьки, в більшості випадків – короваєм. 

Посагу в традиційному значенні цього поняття зараз не дають, здебільшого в респондентів це 
були гроші, постільна білизна та посуд, а за придане молодого взагалі ніхто й не чув. Елементи обря-
додій самого весілля почасти відображались та відображаються по-різному, найчастіше це хліб-сіль, 
рушник, коровай та вельон, який замінюють хусткою, не прив’язуючись до часу. 

Самооцінка культурної ідентичності жителів Одеси свідчить про зберігання елементів тради-
ційної обрядовості. Про те, що весілля увібрало в себе елементи традиційного українського, ствердно 
відповіла більша частина респондентів, за сучасним зразком весілля проходило в третини, також за-
фіксовані випадки болгарських народних звичаїв. 

Проаналізувавши дошлюбне спілкування та весілля городян останніх десятиліть, можна поба-
чити, як в традицію увірвалась сучасність, розітнувши всі кордони обрядів. Як правило, на першоосно-
ву нашарувався світогляд з новими правилами життя, що вже дають плоди. Залишається сподіватись, 
що відродження національної свідомості українців у подальшому набере сили для повернення до ет-
нічної повноти свого Роду. І ця повнота буде присутня не лише в одиничних проявах. 

 
Примітки (список інформантів) 

 
Записала Н. Чабан у вересні 2013 р. в м. Одеса: 

СЛП  – Савотієва Любов Павлівна, 1955 р.н.  
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СГМ  – Слотвинський Геннадій Михайлович, 1967 р.н.  
КТІ  – Козланюк Тетяна Іванівна, 1969 р.н.  
ЧКВ  – Чебан Катерина Василівна, 1988 р.н.  
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НАУКОВО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК БАЗОВІ 
У РОБОТІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ ЧЕРКАЩИНИ 

 
Статтю присвячено проблемі науково-краєзнавчих досліджень у роботі національних та державних історико-

культурних заповідників Черкаської області. Аналізується методологія досліджень та основні краєзнавчі видання. 
Ключові слова: історико-культурні заповідники, краєзнавство, наукові видання. 
 
Федорова Татьяна Николаевна, соискатель, Киевский национальный университет культуры и искусств 
Научно-краеведческие исследования как базовые в работе историко-культурных заповедников 

Черкасчины 
В статье рассматривается работа национальных и государственных историко-культурных заповедников 

Черкасской области в части научно-краеведческих исследований региона. Анализируется методология исследо-
ваний и основные краеведческие издания. 

Ключевые слова: историко-культурные заповедники, краеведение, научные издания. 
 
Fedorova Tetiana, PhD-student, Kiev national university of culture and arts 
Scientific and local researches as a base in the work of historical and cultural reserves of Cherkasy region 
The article deals with the problem of the scientific and local researches in the working of the national and state historical 

and cultural reserves of Cherkasy region. The methodology of the research and the main regional editions are analyzed.  
Among the science that studies the relationship and interaction of the events that occurred in different periods in 

the area, particularly the local lore, which is a collection of scientific disciplines with different content and separate meth-
ods. It forms a powerful scientific movement to promote the knowledge about one or the other edge or region. Our region 
is connected with a lot of memorable events in national history, the life and activity of outstanding personalities of 
Ukraine, including Bohdan Khmelnytsky and Taras Shevchenko. The four national, three state historical and cultural re-
serves, there are the twenty three museums of the state and communal ownership, all of them keep and enhance the 
cultural heritage of the region.  

The scientific and local researches in national and state historical and cultural reserves are highly relevant, be-
cause occupy a leading place in the national-cultural revival of the sovereign Ukraine and are pillars of the state. 

There are no studies which analyze the activity of the reserves in the modern scientific historiography.  
The aims of this article are to analyze the scientific-regional activities of the national and state historical and cul-

tural reserves of Cherkasy region, to research methodology and to discuss the main regional editions.  
Museum staff conducted a comprehensive study of the history of towns and villages of Cherkasy region, published 

the regional history literature. The marketing and analytical research of the tourist and excursion routes and the demand for 
visits to historical and cultural monuments are Conducted. On the basis of reserves and museums the memory lessons, 
lectures to students on local history topics, including the study of the customs and rites of the Ukrainian people are organized.  

From the beginning of its origins the research work of historians was aimed at studying the secret pages of the 
history of towns and villages, the life and work of famous fellow of the history of the individual aspects of social and eco-
nomic life, the protection and preservation of historical and cultural monuments of the region. The results of years of re-
searches is the implementation of various forms of local history, the local history readings, meetings, the preparation of 
presentations and exhibitions and the radio broadcasts. 

A peculiar result of local history research is not only the Region but the whole of Ukraine, was the first Ukrainian 
Congress of museums, dedicated to the 200th anniversary of the birth of T. G. Shevchenko, which was held from 13 to 
17 September 2010 in Cherkassy. The Congress was organized by the Department of culture and tourism of Cherkasy 
regional state administration and regional the Museum of local history. The founders developed new regional editions, 
including "The Development of museums in Cherkasy" and "Cherkasy cultural and tourist". The nineteen regions of 
Ukraine and Kyiv delegated 154 participants (51-of the regions of Ukraine, 103 representatives of the Museum and the 
local history of Cherkasy region) to take part in the work of the Congress.  

Summarizing, you can make such conclusions that the studying of local history of each region is the basic of the 
General history of Ukraine. In Cherkasy we didn’t only save the local tradition, but we updated the methodology of their 
research and formed an innovative approach to highlight the results of this work through the publication of popular scien-
tific and journalistic literature, organizing and conducting exhibitions, seminars, meetings and other cultural events. So it 
is necessary in the in the cities and districts of the region to continue the studying of the local history, its prominent fig-
ures, to preserve and enhance the spiritual heritage of our region. 

Key words: historical and cultural reserves, regional studies, scientific publications. 
 
Серед наук, що вивчають зв'язок та взаємодію певних подій, що відбувалися у різні періоди на тій 

чи іншій території, особливо вирізняється краєзнавство, яке є сукупністю наукових дисциплін, різних за змі-
стом і окремих за методами дослідження. Саме воно утворює собою могутній науковий рух із популяриза-
ції знань про той чи інший край або регіон. Із нашим краєм пов'язано багато вікопомних подій державної 
історії, життя і діяльність видатних постатей України, серед яких Богдан Хмельницький і Тарас Шевченко. 
Зберігають і примножують культурну спадщину регіону 4 національні, 3 державні історико-культурні запо-
відники, у складі яких діють 23 музеї державної та комунальної форм власності.  
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Науково-краєзнавчі дослідження у роботі національних та державних історико-культурних запо-
відників є досить актуальними, оскільки посідають провідне місце в авангарді національно-культурного 
відродження суверенної Україні і є опорою її державності. 

В сучасній науковій історіографії фактично відсутні дослідження, в яких аналізувалася б ця діяль-
ність заповідників. Водночас на розвиток туристичної, пам'яткоохоронної та музейної сфери на території 
Черкаської області звертали увагу Ю. Тихоненко [20], Н. Сушко [19] О. Мельниченко [9] та О.Костюкова [7].  

Метою даної публікації є аналіз науково-краєзнавчої діяльності національних та державних іс-
торико-культурних заповідників Черкаської області, методології їх досліджень, а також розглядаються 
основні краєзнавчі видання. 

У незалежній Україні розвитку краєзнавства приділяється досить значна увага. Відповідно Ука-
зу Президента [21] та постанови Кабінету Міністрів України [14] на Черкащині було затверджено обла-
сну програму розвитку краєзнавства на період до 2010 року [16]. Адже тривалий час історія нашого 
краю була спотворена радянськими історіографами. Саме тому науково-краєзнавчі дослідження за-
ймають у роботі національних та державних історико-культурних заповідників одне із провідних місць. 

Музейними працівниками проводяться всебічні дослідження з вивчення історії міст і сіл Чер-
кащини, видається краєзнавча література. Проводяться маркетингово-аналітичні дослідження турис-
тично-екскурсійних маршрутів та попиту на відвідування історико-культурних пам'яток. На базі запові-
дників та музеїв області організовуються заняття, уроки пам'яті, лекції з учнями та студентами на 
краєзнавчу тематику, у тому числі з вивчення звичаїв, обрядів українського народу. 

Тільки за період 2003-2007 років на Черкащині проведено низку краєзнавчих заходів. Так, у Таль-
нівському районі відбулася Всеукраїнська історико-краєзнавча акція з вивчення природи та етнографії 
"Краса і біль України" (державний історико-культурний заповідник "Трипільська культура"), Кам'янським 
державним історико-культурним заповідником розроблено туристичний маршрут "Поселення доби бронзи 
та поселення Черняхівської культури в с. Куликівка та на околиці м. Кам'янка". Вивчаючи і досліджуючи 
історію рідного краю, його видатних людей, краєзнавці-науковці та краєзнавці-аматори намагаються не 
лише узагальнити накопичене, а й детально описати події минулих років, відтворити історичну правду. За-
вдяки їхнім зусиллям побачили світ видання "Від роду-до роду" П.Я. Степенькіної та С.Ю. Степенькі-
на(Корсунь Шевченківський національний історико культурний заповідник) [18].  

Науковцями національного історико-культурного заповідника "Чигирин" проведено Міжнародну 
наукову конференцію, присвячену 60-річчю відділу скіфо-сарматської археології інституту археології 
Національної академії наук України та 15-річчю заповідника [1]. Тут також щорічно проводяться Всеукра-
їнські симпозіуми молодих гончарів із подальшою передачею до фондів заповідника авторських творів. 

Видано ґрунтовні дослідження з регіональних історій "Малий енциклопедичний словник Корсунщи-
ни" у 2-х томах [8]. Цікавим є фотовидання Шевченківського національного заповідника (м. Канів): 4 ком-
плекти листівок із його краєвидами та об'єктами, а також каталог робіт канівських художників.  

На матеріалах досліджень науковців історико-культурних заповідників, музейних працівників, 
краєзнавців в області видано науково-краєзнавчі роботи. Це, зокрема, такі видання: науковий часопис 
"Пам'ятки України (Чигирин, Суботів, Холодний Яр)" [13], колективне дослідження науковців-археологів 
"Исследоване поселений-гигантов Трипольской культуры" [6], "Місто на скелястих берегах Тясмину" [10].  

Дослідницько-пошукова робота краєзнавців від початку своїх витоків була спрямована на ви-
вчення малодосліджених сторінок історії міст і сіл, життя і діяльність відомих земляків історії окремих 
сторін суспільно-економічного життя, охорону та збереження історико-культурних пам’яток краю. Як 
результат багаторічних досліджень, втілення різних форми краєзнавчої роботи – краєзнавчих читань, 
засідань, підготовка виступів до них, а також виставки та радіопередачі.  

До 65-річчя Корсунь-Шевченківської наступальної операції Корсунь-Шевченківським держав-
ним історико-культурним заповідником організовано та проведено науково-практичну конференцію 
"Корсунь-Шевченківська наступальна операція – частина стратегічного наступу військ Червоної армії 
на території України в зимово-весняну кампанію 1944 року". Організовано та проведено Треті наукові 
читання "Історія Корсунщини в особах".  

Родзинкою у роботі науковців національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка" є 
відтворення старовинних вишитих узорів села Шевченкового. Поповнення фондів заповідника експо-
натами шевченківської тематики є складним і тривалим процесом. Тому особливу цінність становлять 
подаровані закладу Головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Миколою 
Жулинським книги, що висвітлюють життєвий та творчий шлях Кобзаря, живопис Миколи Терещенка 
"Пам'ятник жінці-матері", вишитий портрет Т.Г.Шевченка Тамари Молокової та рушник Ніни Красюк [4].  

Крім основних видів наукової діяльності, заповідником проводиться значна робота по виданню 
краєзнавчої літератури. Цікавість викликають "Пізній цвіт: Поезії. Пісні. Гумор" Володимира Засідателя 
[3], "Паросток батьківського саду: Зацвіт Шевченкової долі" Любові Мулявко [12] , Путівник "Батьківщи-
на Тараса Шевченка" [15].  

Щороку на теренах Черкащини відбувається непересічна подія-Всеукраїнська акція "Трипільська 
толока". Організатором такого дійства став державний історико-культурний заповідник "Трипільська 
культура". Засновники акції ставили за мету збереження та примноження культурної спадщини, від-
творення автентичного середовища поселень Трипільської культури, створення сприятливих умов для 
розбудови туристичної інфраструктури.  

Проведений 2008 року захід допоміг врятувати від природного руйнування 2 приміщення: трипіль-
ське житло та майстерню. 2009-го були проведені завершальні роботи на цих будівлях. Тоді до заповідни-
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ка з'їхалось понад 200 учасників із 6 регіонів України та переважної більшості областей Черкащини. Серед 
учасників заходу переважають саме музейні працівники та краєзнавці. Оскільки трипільське житло було не 
тільки зручним, здоровим, а й красивим, під час проведення толоки-2011 чимало творчих людей взялися 
оздоблювати стіни старовинними символами. Такий розпис, кажуть майстри пензля, має своє сакральне 
значення. Та й фарбу для цього використовують таку ж саму, як і шість тисяч років тому. І з'явилися на сті-
нах малюнки, що символізують родючість, спокій, стабільність, такі характерні для нас, українців [5]. 

Переможцем обласного конкурсу на кращу екскурсію та кращого екскурсовода стала тематич-
на автобусна екскурсія "Корсунщина козацької доби. Подорож козацькими місцями" Корсунь-
Шевченківського державного історико-культурного заповідника [2]. 

Своєрідним підсумком краєзнавчих досліджень не лише Черкащини, а і всієї України, став І-й 
Всеукраїнський з'їзд музеїв, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка, що відбувся із 
13 по 17 вересня 2010 року у місті Черкаси. Засновниками З'їзду також виступили управління культури 
і туризму Черкаської облдержадміністрації та Черкаський обласний краєзнавчий музей. Засновниками 
підготовлено нові краєзнавчі видання, серед яких "Розвиток музейної справи на Черкащині" [17] та 
"Черкащина культурна і туристична" [23]. 

Для участі у роботі З'їзду 19 областей України та місто Київ делегували 154-ох учасників (51-із 
областей України, 103-представники музейно-краєзнавчої справи Черкаської області ). 

Цікавою подією під час проведення З'їзду стало науково-краєзнавче дослідження львівсько-
черкаських науковців. Саме у ході його роботи представники Львівського меморіального музею 
М.Грушевського дізналися про причетність роду Грушевських до Черкащини, побували на хуторі села 
Худоліївка-Грушківці, знайшли місце садиби родини Грушевських та у ході польових досліджень зі-
брали матеріали для музейних експозицій.  

У ході роботи З'їзду було також створено "Шевченкову скарбницю" – банк даних української 
Шевченкіани із матеріалів, що надійшли від його учасників: доповіді та ілюстративний матеріал на елект-
ронних носіях. Серед них необхідно відзначити "Увічнення пам'яті Т.Г.Шевченка на Хортиці" (Національний 
заповідник "Хортиця"), "Шевченкіана національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття 
ім. Й. Кобринського", розповіді про пам'ятники та увічнення пам'яті Кобзаря у Донецькій, Херсонській, Ми-
колаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, Львівській областях [11].  

А влітку 2011-го, враховуючи численні побажання колег, організаторами З'їзду проведено по-
зачерговий обласний музейно-краєзнавчий семінар. Під час його роботи відбулася презентація аль-
манаху "Уклін Кобзареві", виданого управлінням культури облдержадміністрації за матеріалами дослі-
джень шевченкознавців та присвяченого 150-річчю перепоховання Т.Г.Шевченка на Чернечій горі у 
Каневі [22]. Крім того, учасники семінару мали можливість ознайомитися зі створеним у с.Вереміївці 
Чорнобаївського району першим приватним історико-етнографічним музеєм "Козацькі землі України" 
та поспілкуватися із його автором-дослідником історії Козацької України Володимиром Недяком. 

Підсумовуючи здійснений аналіз, можна дійти висновку, що саме науково-краєзнавчі дослі-
дження кожного регіону є базовими у дослідженні загальної історії України. На Черкащині не лише 
збережено краєзнавчі традиції, а й оновлено методику їх дослідження та сформовано інноваційний 
підхід до висвітлення результатів даної роботи шляхом видання науково-популярної та публіцистичної 
літератури, організації і проведення виставок, семінарів, зустрічей, інших культурно-масових заходів. 
Тому необхідно і надалі у містах і районах області продовжувати роботу з вивчення історії Черкащини, 
її видатних діячів, зберігати і примножувати духовну спадщину нашого краю. 
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ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПОДІЛУ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА РЕГІОНАЛЬНІЙ ТА ЕТНОМОВНІЙ ОСНОВАХ 

 
У статті розглянуто проблему подолання соціально-політичного поділу українського суспільства на регіо-

нальній та етномовній основах. Обґрунтовано, що соціополітичний поділ (за умови його ескалації) може спрово-
кувати розкол нації, який має два аспекти – зовнішній (зумовлений геополітичними чинниками) та внутрішній (зу-
мовлений історичними, культурними, релігійними, мовними та ін. чинниками). Визначено, що необхідними для 
об’єднання українського суспільства є консолідація політичної еліти, дійові політичні інститути та інститути грома-
дянського суспільства, зміцнення загальнонаціональної ідентичності.  

Ключові слова: соціально-політичний поділ суспільства, розкол нації, національна консолідація, грома-
дянське суспільство, національна ідентичність.  

 
Луцишин Галина Ивановна, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры политологии и 

международных отношений, Национальный университет "Львовская политехника" 
Проблема преодоления социально-политического разделения украинского общества на региона-

льной и этноязыковой основах 
В статье рассмотрена проблема преодоления социально-политического разделения украинского общес-

тва на региональной и этноязыковой основах. Обоснованно, что социополитическое разделение (при условии его 
эскалации) может спровоцировать раскол нации, который имеет два аспекта – внешний (предопределенный гео-
политическими факторами) и внутренний (предопределенный историческими, культурными, религиозными, язы-
ковыми и др. факторами). Ведущую роль в объединении украинского общества может сыграть консолидация по-
литической элиты, действенные политические институты и институты гражданского общества, укрепление 
общенациональной идентичности.  

Ключевые слова: социально-политическое разделение общества, раскол нации, национальная консоли-
дация, гражданское общество, национальная идентичность. 
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The problem of overcoming a social and political division of the Ukrainian society by region, ethnicity 

and language 
The article deals with the problem of overcoming a social and political division of the Ukrainian society by region, 

ethnicity and language. Having intensified during the years of its independence, the existing social and political division of the 
Ukrainian society suggests that the government's ethnic and national policy is ineffective, points to a segmental awareness of 
individuality and a conflict of interests of social and political groups, a stronger institutional representation etc. Today, the 
political elite fails to utilize the nation-consolidating potential and often ignores the objective of social, political and national 
consolidation of the society, enhances the imbalances in the system of values and standards, exacerbates interethnic 
relationships. In contemporary conditions, Ukrainian citizens from different regions have a different understanding of the past 
and the future development of their country, give preference to different political and geopolitical vectors. That Ukraine did not 
have statehood has made more complicated the evolution of sustainable national identification factors of the Ukrainian society, 
ultimately limited the natural development of interethnic and intergovernmental relationships and their impact on the formation 
of a nation, conditioned peculiar types of regional identity to a great degree. Remaining immature in most regions, the ethnic 
foundation of the national identity prevents the Ukrainian political nation from consolidation.  

It has been substantiated that the social and political division may, if escalated, provoke a nation's breakup 
which has two aspects – external (lack of the nation's unity is caused by certain geopolitical factors, interference of other 
countries or organizations in the constitution of the nation) and internal (by historical, cultural, religious, language-related, 
mental and other factors). Today, the breakup between the west and and east can be witnessed in Ukraine as it corre-
lates with language-related and geopolitical reference points of Ukrainian citizens.  

The current social and political division of the Ukrainian society has been strengthened by internal political fac-
tors such as inferior public governance, ethnic and political management has failed to eliminate discontent of both the 
title ethnos and national minorities by developing their national cultures, and they have an increasing sense of neglect 
and humiliation. Unfortunately, most political solutions, official documents and declarations intended to promote national 
consolidation fail to achieve their functions and are of formal nature in that they fail to assist in overcoming regional dis-
proportions and disintegration of the regions.  
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Today, the ethnic and regional division is also based on the language because lingual conduct is the most 
prominent factor of regional differentiation. A further development of these tendencies poses a threat of having the exist-
ing ethnic and cultural differences between the regions transform themselves into an institutionalized territorial and politi-
cal demarcation. When forming a language policy, the state should proceed from that the problem of protection of na-
tional minorities' languages should not threaten the national identity and national consolidation of Ukraine. This condition 
should be of top priority in the society that has set out for national consolidation instead of a breakup of the nation. It is 
improper and useless to treat national minorities' languages as an aspect of their 'survival'.  

It has been demonstrated that the social and political division of the Ukrainian society is also strengthened by 
external political factors such as the policy of Russia, which creates social and political organizations that raise territory 
claims against Ukraine; uses the dominant position of the Russian satellite and broadcast television in southern and 
eastern oblasts of Ukraine to reinforce pro-Russian sentiment among the population of these regions; promotes a nega-
tive attitude to the EU and NATO; creates centers of tensions over language-related and national issues, makes military 
intervention etc. Introduction of dual citizenship also has negative effects such as the exacerbation of interethnic relation-
ships, a shift in the national identity or promotion of dual national identity.  

For national consolidation, it is crucial today to create a new system of values of the Ukrainian society, a na-
tionwide idea which can consolidate the Ukrainian society. Of course, it is both unreasonable and ineffective to treat an 
individual factor as primary to national consolidation because national consolidation is a comprehensive and systemic 
process. National consolidation should be primarily founded on spiritual, social and moral values.  

The Ukrainian society can consolidate provided there is ethnic, social and national consensus – an agreement 
between policy actors on national matters based on fundamental values and standards that are common to all main-
stream social and political groups of the society. National consolidation may evolve top down and vice versa, bottom up, 
as initiated by the people in the context of a developed civil society. During national consolidation of the contemporary 
Ukrainian society, it is important to create conditions for the establishment of institutions of political power and civil soci-
ety which can maintain territorial integrity and unity of the country and guarantee its sustainable development.  

The consolidation of the Ukrainian society requires a number of transformations in the humanitarian area. These 
include developing integrative humanitarian policy intended to create a single political nation, the national identity; creat-
ing a single information space; resolving the language issue; reinforcing community ties between Russian- and Ukrain-
ian-speaking regions. It is only when and if all internal and external political factors of the national consolidation of the 
Ukrainian society are taken into account comprehensively that an effective national strategy of consolidation can be de-
veloped and a sustainable development of nation building can be secured. 

Key words: social and political division of the society, nation, breakup of the nation, national consolidation, civil 
society, national identity 

 
Як свідчить світова практика, більшість суспільств характеризується численними протиріччя-

ми, які проявляються у його поділах на різні групи. Причини цих поділів можуть бути найрізноманітніші: 
економічні, релігійні, мовні, етнічні, ідеологічні, культурні тощо. Проблема соціально-політичного поді-
лу є актуальною для сучасної України, яка отримала у спадок багато проблем, що ускладнюють дося-
гнення національної консолідації. Зокрема, це історичний розвиток регіонів України у складі різних кра-
їн, етнокультурна та мовна фрагментованість, конфесійна гетерогенність, різні зовнішньополітичні 
орієнтації регіонів, значні соціально-економічні розбіжності між ними, використання міжрегіональних 
відмінностей у політичних технологіях, слабкість політичних та соціальних інститутів. Проблема 
роз’єднаності та дезінтеграції, перед якою постала Україна, довший час не вирішується, політична елі-
та не використовує націєоб’єднавчого потенціалу та ігнорує завдання соціально-політичної консоліда-
ції суспільства. Тому в українському суспільстві розбалансована ціннісно-нормативна система, загост-
рюються міжнаціональні відносини, існує соціально-політичний поділ на етномовній основі, який є 
тривалим у часі та підкріплений певними політичними інститутами.  

Актуальність статті зумовлена перш за все тим, що наявний соціополітичний поділ українсько-
го суспільства за час незалежності зростає, що підтверджує низьку ефективність державної етнонаці-
ональної політики, спостерігається сегментарне усвідомлення своєї окремішності, протиставлення 
інтересів соціополітичних груп, посилення інституційного представництва. 

Сучасні західні науковці значну увагу приділяють аналізу проблем соціально-політичних поді-
лів суспільств, зокрема особлива увага акцентується на таких чинниках, як політичні, релігійні, еконо-
мічні. Для багатьох європейських держав актуальними залишаються проблеми кризи національної 
ідентичності, посилення дезінтеграційних настроїв окремих етнічних меншин, послаблення національ-
ної консолідації проблемами міграції, сепаратистськими рухами. Соціокультурні зміни, які породжу-
ються імміграцією, етнічними та релігійними конфліктами, трансформаційними процесами, змушують 
суспільство шукати найприйнятніші варіанти національної співпраці.  

Особливу увагу проблемі соціально-політичних поділів на регіональній та етномовній основах 
приділяють сучасні українські вчені: О. Дергачов, Ю. Римаренко, А. Романюк, І. Кресіна, В. Крисаченко, 
А. Колодій, О. Картунов, А. Круглашов, М. Степико, С. Федуняк та ін. Актуальними є і праці зарубіжних нау-
ковців: Г. Алмонда, Б. Андерсона, Дж. Пауелла, К. Сторма, Р. Далтона, С. Ліпсета, С. Роккана та ін.  

Аналіз наукової літератури показав, що, незважаючи на актуальність, дуже мало уваги приді-
ляється проблемі подолання соціально-політичного поділу на регіональній та етномовній основах. До-
слідження вказаної проблематики потребує комплексного та системного вивчення, а тому важливими 
є сучасні наукові дослідження перспективи консолідації українського суспільства, її політичних та ет-
нонаціональних аспектів.  
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Мета статті – визначити та проаналізувати проблему подолання сучасного соціально-
політичного поділу українського суспільства на регіональній та етномовній основах.  

Після проголошення незалежності перед українською елітою постала проблема національної 
консолідації як запоруки існування державності у довготривалій перспективі. За двадцять років україн-
ської незалежності процес національної консолідації в Україні так і не набув системного та цілісного 
характеру, а є лише фрагментарним та ситуативним. Результати досліджень показують, що в Україні 
основним джерелом міжрегіональних протиріч є питання зовнішньополітичних орієнтацій та ставлення 
до історичного минулого. Практика свідчить, що соціополітичний поділ, за умови його ескалації, може 
спровокувати розкол нації, який має два аспекти – зовнішній та внутрішній. Зовнішній аспект означає 
роз’єднаність нації, яка зумовлена певними геополітичними чинниками; спостерігається втручання ін-
ших держав чи організацій в конституювання нації. Внутрішній аспект розколу нації часто зумовлений 
історичними, культурними, релігійними, мовними, ментальними та ін. особливостями. Також націона-
льний розкол може мати відкриту або латентну форми. В Україні можна спостерігати перехід від лате-
нтного розколу між Заходом і Сходом, який корелює із мовними, церковно-конфесійними та геополіти-
чними орієнтирами громадян України до відкритого.  

За даними опитування, яке проводив ЦСД “Софія” у 2006 році, практично половина (48,1 %) 
опитаних вважали, що політичний розкол і конфлікти між окремими регіонами України зумовлені боро-
тьбою різних бізнес-еліт за владу. Ще 14,4 % респондентів вважали, що розкол і конфлікти зумовлені 
боротьбою Росії та США за вплив на Україну. І тільки кожен п’ятий (19,7 %) опитаний убачали причину 
розколу в розбіжності політичних інтересів населення окремих регіонів [2, 48].  

Однією з причин дезінтеграційних процесів є історичний розвиток України. Історія українців 
формувалася в умовах поділу на окремі землі та регіони, кожний з яких мав свою соціально-
економічну та етнокультурну специфіку. Те, що Україна не мала власної державності, ускладнило фо-
рмування сталих національних ідентифікаційних чинників українського суспільства, гранично обмежи-
ло природний розвиток міжетнічних та міждержавних відносин та їх вплив на творення нації, зумовило 
значною мірою особливі типи регіональної ідентичності. Незрілість етнічної основи національної іден-
тичності в більшості регіонів не дає можливість консолідувати українську політичну націю.  

В сучасних умовах українські громадяни з різних регіонів по різному розуміють минуле та ба-
чать майбутній розвиток країни, надають перевагу різновекторним політичним та геополітичним спря-
муванням. Найбільш яскравим і драматичним проявом загострення політичного процесу і зіткнення 
різних типів політичних ідентичностей в Україні стали президентські вибори 2004, які не лише чітко 
окреслили межі політичних регіонів України, а й заклали суттєвий конфліктний потенціал. Виборчі ка-
мпанії 2004, 2006, 2007, 2010, 2012 рр. показали, що тема "двох Україн" активно експлуатується полі-
тиками. В результаті відбулось значне посилення регіоналізації електоральних симпатій, суспільних 
протиріч довкола мовних, релігійних, етнокультурних цінностей. Результати соціологічних досліджень 
також свідчать про посилення дистанційованості серед представників різних національностей, зростає 
відчуженість населення різних регіонів. В основу етнорегіонального поділу покладено також мовну 
ознаку, адже мовна поведінка є найбільш помітним чинники регіонального розмежування. Подальший 
розвиток цих тенденцій несе в собі небезпеку переростання існуючих етнокультурних відмінностей між 
регіонами в їх територіально-політичне розмежування, закріплене на інституційному рівні.  

Як наголошує О.Дергачов, український політикум ще повністю не відійшов від досвіду минуло-
го, а структуризація політичних сил значною мірою відбувається на протиставленні одних соціокульту-
рних сегментів іншим, що, звісно, не сприяє національній консолідації. Також на внутрішній консолідо-
ваності позначається і низький розвиток політичної культури та національної толерантності [3, 52]. 
Загрозою для національної консолідації України науковці називають і соціально-економічну дезінтег-
рацію регіонів України, також додаються і значні соціальні диспропорції, адже соціальні стандарти 
мають бути уніфіковані для усіх областей України. В контексті обговорення проблеми національної 
консолідації України не можна оминути і питання формування моделі ефективного державного управ-
ління, зокрема, коли мова йде про формування органів центральної та регіональної влади.  

Український дослідник О.Вишняк, проаналізувавши чотирнадцять репрезентативних націона-
льних опитувань Інституту соціології НАН України в 1994-2008 роках за більш ніж 100 зіставними пока-
зниками у п’яти політичних регіонах України дійшов висновку, що за усі роки незалежності українців 
розділяли лише два питання – російська мова та весь комплекс проблем відносин з Росією [1, 114]. 
Поляризацію громадян стосовно їхнього ставлення до надання російській мові статусу другої держав-
ної, яку фіксують соціологічні дослідження, засвідчують і результати загальнонаціональних виборів в 
Україні. Надання російській мові статусу другої державної є політичним ризиком суспільно-політичної 
дестабілізації в країні. Також негативними наслідками можуть бути: посилення фрагментації націона-
льного культурно-комунікативнго простору; поглиблення мовного розриву між містом та селом; посту-
пова регіоналізація ринків освітніх послуг. Дослідники мовної політики в Україні О.Куць та 
В.Заблоцький у своїй монографії "Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження", звертають увагу 
й на ту обставину, що "надання російській мові в Україні статусу другої державної етнічним росіянам 
за наявності поруч їхньої етнічної батьківщини завжди буде посилювати етнополітичну напругу та се-
паратистські настрої в суспільстві, і, звичайно, напругу між двома суверенними державами – Україною 
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та Російською Федерацією" [5, 110]. Формуючи мовну політику в державі необхідно виходити з того, 
що проблема захисту мов національних меншин не повинна бути загрозою для національної ідентич-
ності і національної консолідації України. Ця умова має бути першочерговою в суспільстві, яке спря-
моване на національну консолідацію, а не розкол нації. Визнання мов національних меншин прихо-
дить власне на культурному рівні, тому що мова меншини, їх історія, чи їх діалекти є 
загальноукраїнською культурною спадщиною, виступають гарантами продовження "історії" певної те-
риторії і, отже, є презентацією культурного надбання усього народу. Розгляд мов національних мен-
шин як аспект їхнього "виживання", є недоречним і безперспективним.  

Як наголошує А. Колодій, важливим є процес консолідації української нації навколо загально-
національної ідеї. Певні проблеми у цьому питанні викликає і ідеологічна одновимірність мислення 
українців. І хоча тоталітарної ідеології радянських часів уже не існує, однак деякі громадяни ще її під-
тримують, про що свідчать результати соціологічних опитувань, за якими в Україні понад 12 % насе-
лення вважають себе “радянськими людьми”. Як пише А. Колодій, “радянські люди” – громадяни, які 
замість соціально-етнічної ідентичності обрали політико-ідеологічну. Найбільше так званих “радянсь-
ких людей”, “денаціоналізованих” людей на Сході України (10–12 %) і дещо менше в центральних об-
ластях України. Досвід показує, що витіснення з масової свідомості стереотипів тоталітарної ідеології 
є тривалим та складним процесом [4, 37]. 

Український науковець О. Рудакевич зазначив, що позитивним у протистоянні регіональних 
еліт є те, що в гострій суперечці у політичній боротьбі досягають єдності протилежностей, яка матиме 
стратегічне значення, адже відмінності в ментальності регіонів можуть бути не подолані навіть через 
століття спільного проживання [7, 118]. Однак для майбутнього України стратегічно важливим є збе-
реження українською мовою статусу єдиної офіційної мови. Це запорука української держави та кон-
солідації української нації. Важливо не лише констатувати значні ідентифікаційні відмінності між лю-
дьми, що проживають в окремих регіонах, а й робити конкретні виважені кроки щодо пом’якшення цих 
відмінностей. Потрібна комплексна програма, яка би враховувала економічні, соціальні, історико-
культурні, а також геополітичні чинники, що генерують поглиблення відмінностей між регіонами або 
заважають їх зближенню, а також передбачала би реалізацію комплексу заходів з їх подолання. Як 
уже наголошувалось, консолідація суспільства може бути обумовлена як позитивними, так і негатив-
ними чинниками, особливостями і умовами функціонування і розвитку українського соціально-
політичного організму. На переконання М. Степика, утрудняють процес консолідації такі чинники, як 
низький соціально-економічний рівень розвитку українського соціуму, несформоване громадянське 
суспільство, недостатня ефективність правового регулювання ринкових, міжетнічних стосунків. У таких 
умовах найбільш реальною і відчутною є саме фрагментарна консолідація [8, 22]. 

За результатами низку досліджень, у системі ціннісних орієнтацій громадян України етнічний 
чинник посідає одне з останніх місць, зокрема, представником "свого етносу, своєї нації" у 2009 р. се-
бе вважали 2,6% жителів України (громадянами України, відповідно, 48%) [10, 154]. Взаємодія релігій-
ного та етнонаціонального чинника посилює дезінтеграційний потенціал над інтеграційним у сучасній 
Україні. За роки незалежності законодавцям в Україні так і не вдалось узгодити стратегію етнонаціо-
нального розвитку України з інтеграційними процесами, затвердити його Концепцію. Етнополітична 
наука стверджує, що модель, за якою одні етнічні групи та їх культури стимулюються, а інші обмежу-
ються, не може бути гармонійною та стійкою. Аналіз законодавчого поля та практичної діяльності ор-
ганів державних та громадських інститутів, а також настроїв громадян засвідчує розмивання мовно-
культурної єдності українців, консервацію психології малоросійства, розвиток культурної меншоварто-
сті, що може призвести до деформації української ідентичності, поглиблення кризи української етніч-
ності. Передумовою і гарантом міжнаціональної злагоди та суспільної єдності України, є, передусім, 
цілісність і толерантність самої української етнічної нації, яка підтвердила свій державоформуючий 
характер. Українська етнонація є системо утворюючим елементом українського суспільства, вона ви-
конує функції демографічної та етнічної основи цього суспільства та основного носія державної мови. 
Разом з тим, модерна українська культура – це цілісність культурно-духовних надбань не лише украї-
нців, але й представників етнічних меншин. Як бачимо, сьогодні в Україні для зменшення гостроти лінії 
поділу важливим є формування умов для відкритого громадянського суспільства та розвитку демократії.  

Механізми досягнення національної консолідації суспільства залежать від багатьох чинників, 
зокрема, від політичного режиму, національних традицій, рівня соціально-економічного розвитку тощо. 
В одній ситуації більша ініціатива може йти від держави, від механізмів державного правління, в інших 
– від громадянського суспільства. Проте національна консолідація буде успішною, коли державна по-
літика у сфері національної консолідації взаємодоповнюється діяльністю інститутів громадянського 
суспільства. Національна консолідація суспільства найчастіше забезпечується двома способами: по-
літико-правовим засобами та за ініціативою "титульної нації", етнічної серцевини, коли приналежність 
до нації не визначається державним кордоном. Досвід показує, що нація, яка об’єднана почуттям пат-
ріотизму, культурними цінностями, швидше консолідується і спроможна ефективніше вирішувати свої 
проблеми. Роль держави в консолідації нації є значною, проте її не варто переоцінювати. 

Основними чинниками консолідації української нації можна назвати етнонаціональні, соціоеко-
номічні, політичні, культурологічні чинники. Серед ключових політичних чинників консолідації українсь-



Політологія  Луцишин Г. І. 

 210 

кої нації – створення збалансованої моделі державної влади; збільшення ролі парламентаризму (пре-
зидентські вибори кожного разу демонструють поділ України на дві частини, які протистоять одна до 
одної); розвиток демократії; зміцнення партійної системи (консолідація партій є складовою загального 
процесу консолідації суспільства); розвиток політичної культури; розвиток національної, політичної, 
духовної еліти. Етнонаціональними чинниками консолідації української нації є гармонізація міжнаціо-
нальних та міжетнічних відносин, відносини між етносуб’єктами (титульна нація – національні менши-
ни – корінні народи), а також відносини всередині окремого етносу, що відображають соціально-
історичні та політико-економічні умови життя цього етносу, його етнічний статус, норми, традиції, пріо-
ритети та цінності.  

У межах національної держави політична система здійснює національну консолідацію декіль-
кома шляхами: насильницьким шляхом об’єднує етнічно споріднені території навколо центральної 
влади; вибудовує нову політичну націю шляхом консолідації на принципах громадянства; формує на-
цію на основі корінного етносу (титульної нації); формує націю на основі корінного етносу і намагаєть-
ся приєднати території сусідньої держави, де живе діаспора.  

Підсумовуючи, варто наголосити, що подолання соціально-політичного поділу українського су-
спільства залежить від консолідації політичної еліти, ефективною формою консолідації якої є створен-
ня парламентських коаліцій, які базуються на міжелітному консенсусі. Консолідуючий потенціал полі-
тичної еліти значною мірою залежить від інституційних факторів – законодавчо закріплених норм, 
принципів та офіційних інститутів, в межах яких діє еліта, а також наявності консенсусу щодо стратегі-
чних питань суспільного розвитку. Важливу роль відіграють політичні ідеї, які генерує і впроваджує по-
літична еліта з метою розвитку національної консолідації суспільства.  

У перспективі подальших досліджень важливими є питаннями розробки ефективної інтеграцій-
ної гуманітарної політики, спрямованої на формування єдиної політичної нації, формування націона-
льної ідентичності та вирішення мовного питання; зміцнення громадських і культурних зв’язків між ро-
сійсько- і україномовними регіонами.  
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА У ФОРМУВАННІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Доводиться ключова роль засобів масової інформації у функціонуванні громадянського суспільства. Ак-

центується увага на ролі соціальних медіа у становленні громадянського суспільства в умовах інформаційно-
комунікаційної революції. Підкреслюється значення нових можливостей відтворення образу, звуку, тексту завдяки 
електронним технологіям. Наголошується на громадському контролі за владою як функції соціальних медіа. 

Ключові слова: блогосфера, соціальні медіа, громадянське суспільство, соціальні мережі, стрім-трансляція.  
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Роль социальных медиа в формировании и функционировании гражданского общества 
Аргументируется ключевая роль средств массовой информации в функционировании гражданского об-

щества. Акцентируется внимание на роли социальных медиа в становлении гражданского общества в условиях 
информационно-коммуникационной революции. Подчеркнуто значение новых возможностей воспроизведения 
образа, звука, текста благодаря электронным технологиям. Доказывается значение общественного контроля за 
властью как функции социальных медиа. 

Ключевые слова: блогосфера, социальные медиа, гражданское общество, социальные сети, стрим-
трансляция. 
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Role of social media in formation and functioning of civil society  
Civil Society is the self-organized and self-regulated area of public relations in the state, that unites many 

institutes – subjects, that in the process of their activity form public relations aimed at strengthening civil society. One of 
these institutions is the means of mass media (media). 

The most part of media are non-governmental, private, and therefore are perceived as special – information – 
commercial projects designed to bring profits to owners. But media is a powerful institute of civil society, their purpose is 
to inform the public about current events as objectively as possible, to evaluate events. Their ultimate goal is to promote 
public control over the government. 

We have witnessed fundamental changes in the communication model, because anyone can become a "small" 
media. Electronic technologies created new possibilities for reproduction of image or text: sign, sound, motion, picture 
and text are combined. "New Media" is all forms of data transmission via the Internet, it covers all of the new 
technologies in communications, such as: web-sites, e-mail and etc., and "social media" such as services where users 
interact with content (e.g., communication in blogs or social networks). Thus, new media includes social media. 

Social Media is Internet services designed for mass distribution of content, where the content is generated by 
users themselves. An author may be any one, and that is opposed to traditional media, where the author is the pre-
selected and limited number of people. If you use a typology of media space by H. McLuhan ("hot" and "cold" – by the 
degree of activity and of the audience feedback presence), then social media is the hottest type. 

There are following types of social media: social networks; blogs and microblogs; forums; feedback-sites; photo 
and video sharing; geo-social services. Social networking and blogging are the most effective among social media. In 
2014 there were approx. 862 million websites and personal blogs. 

Social media is more dispersed and decentralized, less hierarchical compared to traditional media. It is relatively 
inexpensive or free. Its absolute advantage is the speed of disclosure (instantly). Publication or TV and radio programs 
after release cannot be changed and modified with social media editing and comments. As social media is characterized 
by self-organization, the result of the user’s activity may be unknown even to user himself. 
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Social media is interactive, convergent electronic media with a particular user-generated content; openness to 
interaction with readers gives them the ability to create or modify the content of the messages. Unlike traditional media 
where communication is performed on a "one to many" communication scheme, in the new media it is performed on 
"many to many" scheme. Access to new media is possible with all electronic devices with access to the Internet. Their 
benefits for civil society in comparison to traditional print and broadcast media: the possibility of feedback; transparency; 
discussion in the comments to the posts; low financial threshold of entry; creation of content in real time (e.g., Stream 
broadcast); opportunity to combine several forms of information presentation (audio, video, text); high frequency of 
publication. At the same time, there is the practical absence of censorship; small role of gatekeepers (who set limits to 
the content and themes of publications). 

In determination of the role of social media in the functioning of civil society mood of optimism and cyber-
pessimism are combined. The first one considers the Internet as a free medium with lack of control, a precondition for the 
development of democracy, the ability to enhance social connections for all (including people with disabilities), mass 
education, the possibility of a direct appeal to the authorities. Cyber-pessimists fear networks, because of the threat of all-
possible negative emotions (extremism, xenophobia, separatism, etc.), the way to control the citizens, degradation of public 
discourse, virtualization of social interaction, sublimation and violation of privacy. Although cyber threats are really obvious, 
still benefits of social media for the establishment and functioning of civil society are obvious: they allow users to interact, 
collaborate, communicate, share information or engage in any other social activity through blogs, wikis, social networks, etc. 

Despite the problem of unchecked information, social media has a certain level of trust of the audience, so it is 
actively used in the area of politics and public administration (conducting of various informational campaigns with a wide 
audience coverage, forming of virtual communities, focus groups and work with them, socialization of online 
representative public authorities and politicians, socio-political forces, etc.). Production and formation of public opinion, 
active and effective communication are important social problems of new media that should not be taken as competitors 
of "old" media, as well as complementary partners in a common cause of formation and development of civil society. 

Key words: blogging, social media, civil society, social networks, stream broadcast 
 
Громадянське суспільство як самоорганізована та саморегульована сфера публічно-правових 

відносин у державі об’єднує чимало інститутів – суб’єктів, які в процесі своєї діяльності формують сус-
пільні відносини, спрямовані на утвердження громадянського суспільства. Одним із таких інститутів є 
засоби масової інформації (ЗМІ). 

Комунікаційні засоби еволюціонували: усні (знаково-символьна вербалізація повідомлень); 
друковані (алфавітна система мови, матеріалізована на різних носіях інформації – від стін гробниць та 
предметів ужиткового мистецтва до паперу); електронні (в основі – електричні сигнали). Завершилася 
(за словами М. Маклюена) "ера Гутенберга" [3] – книжково-документальної комунікації; ми – очевидці 
принципової зміни комунікаційної моделі, адже кожен користувач може стати "маленьким медіа". Еле-
ктронні технології створили нові можливості відтворення образу або тексту [4]: об’єднано знак, звук, 
рух, зображення, текст. Дедалі частіше висловлюється думка, що головним трендом сучасного глоба-
лізованого світу стають прояви громадянської активності за допомогою інформаційно-комунікативних 
каналів [2]. Сучасне суспільство часто називають медіакратичним, а контроль за соціальними медіа та 
їх можливостями впливати на громадян – цікавлять уряди, адже сьогодні кібертехнології використо-
вують як зброю проти політичних опонентів. 

Більшість ЗМІ є недержавними, приватними, а тому сприймаються як особливі – інформаційні – 
комерційні проекти, покликані приносити прибутки власникам. Але водночас ЗМІ виступають потужними 
інститутами громадянського суспільства: інформувати суспільство про актуальні події, максимально 
об’єктивно, оцінювати події є їх призначенням, кінцева мета якого – сприяння громадському контролю за 
владою. Різноаспектна взаємодія медіа та громадянського суспільства є об’єктом дослідження Є. Вар-
танова (нові медіа як чинник модернізації ЗМІ); О. Коцарєва, Ю. Костигова (типологізація мережевих 
ЗМІ); К. Коцюруби (вивчення впливу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток гро-
мадянської протестної активності); М. Шваб (соціальні медіа як інструмент комунікації неурядових орга-
нізацій); В. Горового, С. Даниленка, Н. Мороз, О. Маліса, О. Онищенко, Є. Пілата, В. Попик (аналізують 
соціальні медіа (окремі їх види) як чинник розвитку громадянського суспільства в умовах інформаційно-
комунікаційної революції). Проблематиці нашого дослідження присвячені розвідки таких західних дослі-
дників, як Д. Бойд, Л. Вебер, М. Гуревіч, Д. Зарела, Є. Морозов, А. Палмер. 

Водночас, попри наявність наукового фундаменту для аналізу взаємозв’язку "ЗМІ – громадян-
ське суспільство", залишається невивченим вплив політичної блогосфери в цілому та окремих соціа-
льних медіа на процес формування та подальше функціонування громадянського суспільства. Потре-
ба дослідження теми зумовлена тим, що електронні ЗМІ дедалі впевненіше займають свою нішу в 
інформаційному просторі поруч із друкованими й аудіовізуальними. 

Формування й функціонування громадянського суспільства як багатогранного соціокультурного 
й політичного феномена неможливе без діяльнісно-самоорганізаційних комунікаційних процесів, у 
яких задіяні різноманітні соціальні актори й соціальні інститути, що створюють й відтворюють соціальні 
дискурси і символічні види суспільної практики, а відтак формують "громадянські поля" комунікативної 
активності [1, 3]. Комунікаціям належить особливо важлива роль у становленні, функціонуванні та 
еволюції громадянського суспільства та його інституцій. Віртуальний інформаційний простір дедалі 
більшою мірою перетинається з реальним, соціальним простором; мережеве життя перетворюється 
на значиме соціальне явище, що помітно впливає на життя суспільства [1, 4].  
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Для вивчення ролі соціальних медіа у процесі формування та функціонування громадянського 
суспільства насамперед необхідно термінологічно розрізнити "новітні медіа" та "соціальні медіа". "Но-
вітні медіа" – це всі форми передачі інформації за допомогою інтернету, всі нові технології в комуніка-
ціях (web-сайти, e-пошта і под.), а "соціальні медіа" – сервіси, де користувачі будь-яким чином взаємо-
діють із контентом (наприклад, комунікація у блогах чи соціальних мережах). Отже, новітні медіа 
включають у себе соціальні медіа.  

Соціальні медіа є особливим новітнім типом ЗМІ (зароджуються орієнтовно у 1995 р., а термін виник 
у 2004 р.), які з’явилися у результаті онлайнових технологій на принципах Веб 2.0, завдяки яким споживачі 
інформаційного вмісту сайту (контенту) через свої дописи є співавторами та можуть взаємодіяти, брати 
участь у будь-якій інший соціальній активності з іншими користувачами певного сервісу. Соціальні медіа при-
значені для масового розповсюдження вмісту, створеного самими користувачами; автором може бути кожен, 
на противагу традиційним медіа, де авторами є попередньо відібране й обмежене коло людей. Якщо вико-
ристовувати типологію медіапростору Г. Маклюена ("гарячий" і "холодний" – за ступенем активності аудиторії 
та наявності зворотнього зв’язку), то соціальні медіа є найгарячішими типажами. 

У системі соціальних медіа виділяються соціальні мережі (Facebook, ВКонтакте, Мой Мир, 
LinkedIn, Одноклассники.ru, MySpace та ін.); блоги (LiveJournal, Blogger, LiveInternet, Diary та ін.) та 
мікроблоги (Twitter, Google Buzz, Jaiku, Qaiku, Yammer та ін.); форуми; сайти відгуків (Яндекс. Маркет, 
Otzyv.ru, Irecommend.ru); фото- та відеохостинги; геосоціальні сервіси (Foursquare, Advizzer, AlterGeo, 
Gowalla). Соціальні мережі та блогерство найефективніші серед соціальних медіа: у 2014 р. працюва-
ли близько 862 млн сайтів і персональних блогів.  

Не є соціальними ті інтернет-медіа, які призначені для особистого чи групового спілкування, 
але не для масової публікації (електронна пошта, сервіси миттєвих повідомлень і под.). Щодо фору-
мів, то думки дослідників розділилися щодо класифікації їх як соціальних: традиційно форуми відно-
сять до "старих медіа", хоча вони повною мірою були "соціальними" медіа, організовуючи спілкування 
відвідувачів інтернет-сайту; дехто називає форуми перехідною ланкою між "старими" та "новітніми 
медіа", такою собі версією 1.5. Водночас [9] та А. Палмер [7] відносять форуми до соціальних медіа; 
цю ж позицію поділяють вітчизняні дослідники А. Митко, М. Шваб [8]. 

Соціальні медіа за своєю природою більш децентралізовані та розпорошені, менш ієрархічні 
порівняно з традиційними ЗМІ. Вони відносно недорогі, а то й безкоштовні; їх безумовною перевагою є 
швидкість оприлюднення інформації (миттєво). Публікація чи телерадіопрограма після оприлюднення 
не можуть бути змінені, а соціальні медіа видозмінюються через редагування та додавання комента-
рів. Оскільки соціальним медіа характерна самоорганізація, то результат діяльності користувача може 
бути невідомим навіть йому самому. 

Cоціальні медіа є інтерактивними, конвергентними електронними носіями інформації з особ-
ливим користувацьким контентом; відкритість для взаємодії з читачами надає їм можливість створю-
вати та модифікувати зміст повідомлень. На відміну від традиційних медіа, де комунікація здійснюєть-
ся за схемою "від одного до багатьох", схема комунікації у нових медіа – "від багатьох до багатьох". 
Доступ до нових медіа можливий із усіх електронних пристроїв із виходом в інтернет. Їх переваги для 
громадянського суспільства у порівнянні з традиційними друкованими й аудіовізуальними ЗМІ: можли-
вість зворотного зв’язку; прозорість; дискусії в коментарях до повідомлень; низький фінансовий поріг 
входження; створення контенту в режимі реального часу (наприклад, стрім-трансляції); можливість 
поєднати кілька форм подачі інформації (аудіо, відео, текст); висока періодичність публікації. У той же 
час практично відсутня цензура; невелика роль гейткіперів (тих, хто встановлює обмеження на зміст і 
тематику публікацій). Необхідно також врахувати, що сучасний інформаційний простір перевантажений 
випадковою, низькоякісною інформацією, що ускладнює використання суспільно значущих ресурсів. 

Соціальні медіа стають одним із інструментів горизонтального структурування суспільства і є, 
по суті, відображенням процесу формування громадянського суспільства на базі розвитку електро-
нних інформаційних технологій [6, 217]. Соціальні медіа як система горизонтальних інформаційних 
обмінів між членами суспільства сприяють об’єднанню громадян за інтересами і цим самим сприяють 
розвитку громадянського суспільства, поширюють соціальний досвід. Використання соціальних медіа 
з метою накопичення і передачі знань є економічно рентабельним (для генерування ідей, опрацюван-
ня великих обсягів інформації і под.).  

При визначенні ролі соціальних медіа у функціонуванні громадянського суспільства поєднуються 
настрої кібер-оптимізму та кібер-песимізму. Кібер-оптимісти розглядають інтернет як вільне середовище з 
відсутністю контролю, передумову розвитку демократії, можливість активізувати соціальні зв’язки для усіх 
(у т. ч. для людей з обмеженими можливостями), масову освіту, можливість прямого звернення до влади. 
Кібер-песимісти побоюються мережі через загрозу поширення безлічі негативних емоцій (екстремізм, ксе-
нофобія, сепаратизм і под.), спосіб контролю за громадянами, деградацію публічного дискурсу, віртуаліза-
цію соціальної взаємодії, сублімацію, порушення приватності. І хоч кіберзагрози справді очевидні, перева-
ги соціальних медіа для становлення та функціонування громадянського суспільства очевидні: вони дають 
можливість користувачам взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацію або брати 
участь у будь-якій інший соціальній активності через блоги, вікі, соціальні мережі та под. 

Відомим кіберскептиком є професор Стенфордського університету, публіцист Є. Морозов. Він 
заперечує, що свобода в інтернеті робить нас вільними, а соціальні мережі можуть бути колективними 
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пропагандистами й організаторами борців із авторитаризмом. На думку дослідника, свобода інформа-
ції в інтернеті не сприяє поваленню недемократичних режимів, а навпаки робить ці режими сильніши-
ми [5]. Тих, хто вірить у всесилля мережі, Є. Морозов називає кіберутопістами, а їх віру – згубною, бо 
лібералізація неможлива тільки за наявності інтернету та диванного революціонерства. Звернемо ува-
гу, що книга "Інтернет як ілюзія" (2010) була написана автором ще до "Арабської весни", але й сього-
денні публікації автора не свідчать про зміну його наукової позиції. 

Розкриємо переваги та вади соціальних медіа на прикладі кількох форм поширення інформації 
через соціальні медіа, зокрема громадсько-політичний блог і стрім-трансляція. 

Громадсько-політична блогосфера є глобальним віртуальним середовищем у формі публічних ре-
сурсів, у якому використовуються мережеві технології політичної комунікації з метою поширення та обгово-
рення актуальних авторських повідомлень на громадсько-політичну тематику. Учасниками громадсько-
політичної блогосфери як різновиду соціальних медіа є: блогери, які мають вплив на формування громадсь-
кої думки у суспільстві (доказом компетентності окремих блогерів є запрошення (листопад, 2014) окремих із 
них працювати на керівних посадах СБУ); електронні ресурси політиків, політичних аналітиків, оглядачів, 
громадських активістів (web-сайти, онлайн-щоденники, мультимедіа, блоги). Громадсько-політичний блог є 
засобом донесення персональних ідей до громадськості, мобілізації до певних дій (чи бездіяльності). Такі 
типи медіа поєднують як численні позитиви (наприклад, інтерактивність, мобільність, доступність, незалеж-
ність від редакційної політики), так і негативи (наприклад, суб’єктивізм (упередженість) у подачі матеріалу). 
Переваги функціонування громадсько-політичної блогосфери для громадянського суспільства – в інтенсив-
ному інформуванні інтернет-аудиторії, формуванні громадської думки та професійного дискурс-середовища, 
автономізації суб’єктів політичного процесу, розвитку інституту неформального лідерства та под. Громадсь-
ко-політична блогосфера перетворюється на нову форму соціально-політичної активності, спрямованої на 
створення актуальних новин, верифікацію політичних повідомлень. 

Стрім-трансляція є інноваційним напрямом на перетині журналістики та медіа-активізму: пря-
ма трансляція з місця подій без монтажу; потокове відео, що транслюється через інтернет з метою 
миттєвого розповсюдження інформації мільйонам інтернет-користувачів. Основна перевага – немож-
ливість цензурувати, відредагувати, спотворити інформацію, а у глядача виникає відчуття власної 
присутності на місці події. Це абсолютно змінює інформаційну реальність і якнайкраще вписується у 
призму сучасних інформаційних технологій. Наприклад, сигнал "Еспресо.TV", який через різні сучасні 
технології передається на супутник, транслюють величезні канали по всьому світі. Стрім-трансляції 
ведуть інтернет-канали "Еспресо.TV" (espreso.tv), "Громадське ТБ" (hromadske.tv), "Спільнобачення" 
(spilno.tv), Ukrstream.tv, "Радіо Свобода", "Аронець live" (svoye.tv). Завдяки таким трансляціям світова 
громадськість спостерігала за Революцією гідності, подіями у Криму та на Донбасі, ленінопадом і под. 
Стрімер ставить за мету об’єктивне висвітлення подій через нетрадиційний метод донесення інфор-
мації; цим він ніби протиставляє себе традиційними ЗМІ, довіра до яких підірвана численними випад-
ками перекручення інформації й упередженості в її поданні. Основна перевага у порівнянні з іншими 
ЗМІ – форма подачі інформації: неможливість цензури, редагування, спотворення чи підміни. Така 
здатність подавати інформацію цікаво, неупереджено сприяє розвитку громадянського суспільства.  

Соціальні медіа, попри проблему неперевіреності інформації, мають певний рівень довіри ау-
диторії, а тому їх активно використовують у бізнесі (соціалізація брендів), політиці й сфері державного 
управління (проведення різноманітних інформаційних кампаній із широким охопленням аудиторії, фо-
рмування віртуальних спільнот, фокус-груп і робота з ними, соціалізація он-лайнових представництв 
державних органів та політиків, громадсько-політичних сил і под.). Соціальні медіа демонструють важ-
ливу зміну потреб у сучасному інформатизованому суспільстві: дефіцит спілкування, уваги, криза со-
ціальних статусів та інститутів, потреба прямого спілкування, персоніфікація новин, можливість швид-
ких зв’язків в умовах обмеженого вільного часу. Соціальні медіа, крім вагомої кількості користувачів, 
що постійно зростає, мають й інший важливий аспект – вони формують громадську думку. Продуку-
вання та формування громадської думки, оперативна та ефективна комунікація – важливі соціальні 
завдання новітніх медіа, які варто сприймати не як конкурентів "старих" медіа, а як взаємодоповнюю-
чих партнерів у спільній справі становлення та розвитку громадянського суспільства.  

Виходячи з визначення громадянського суспільства як: 1) сфери спілкування та солідарності; 2) 
спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоці-
ацій громадян, яка захищена необхідними законами; 3) сфери, вільної від прямого втручання і регламен-
тації з боку держави, автори монографії "Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства" 
доводять наявність у мережевому середовищі Інтернет потенціалу для сприяння розвитку громадянського 
суспільства [6, 75]. Тенденція формування громадянських ініціатив за допомогою сучасних технологій про-
никла в усі важливі сфери соціального життя, а зброєю активістів стають блоги, сайти та соціальні мережі. 
Віртуальна мережа перетворилася на майданчик для відстоювання громадянами власних прав і свобод; 
цей спосіб прояву громадянської активності є найоперативнішим і наймасовішим, адже за короткий промі-
жок часу дописувач може донести власну думку до багатомільйонної аудиторії та отримати їхню підтримку 
та схвалення. Звісно, активізації таких процесів сприяє свобода слова, а також можливість доступу до ін-
формації для будь-якої аудиторії. Це робить соціальні медіа потужним інститутом побудови демократії. 

Безперервний комунікаційний процес – це спосіб існування громадянського суспільства, адже 
неможливо забезпечити ефективний процес формування дієздатного громадянського суспільства без 
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комунікації. Технологічні досягнення сучасного інформаційного суспільства створили принципово нову 
ситуацію в політичному спілкуванні; відповідне інформаційне забезпечення є однією з істотних умов 
формування громадянського суспільства. Процеси політичного громадянського спілкування набувають 
транснаціонального характеру. Прикладами є організація синхронізованих флешмобів у різних країнах 
на підтримку України, твіт-шторми з поширенням певних хештегів, підписання інтернет-петицій і под. 
Наприклад, спільнота "Nechceme Putina v Praze", створена наприкінці листопада 2014 р. чехами у 
Facebook за лічені години набула популярності поза межами Чехії.  

Онлайнові соціальні мережі перетворилися на один із каналів соціалізації особистості у глобаль-
ному інформаційному суспільстві; вони є новітнім інструментом соціально-політичної дії. Інформаційна 
технологізація соціального життя породила якісно нову концепцію громадянського суспільства. Мережеве 
суспільство є свого роду новим типом громадянського суспільства третього тисячоліття, породженого ін-
формаційно-комунікаційною революцією. Інформація персоніфікує владу, а громадянське суспільство є 
суспільством "громадської думки", формування й вираження якої перетворюється у засіб завоювання й 
утримання влади. Формується принципово новий тип політичного спілкування; громадянські ініціативи лю-
дей перетворюються на каталізатор діалогу у системі "громадянин – громада – влада". 

На нашу думку, соціальні медіа вже сьогодні є важливим інструментом сприяння становленню і розвит-
ку громадянського суспільства (публічні дебати, вільний обмін думками і под.), інструментом мобілізації спіль-
ноти для колективних, суспільно значущих дій. Їх можливості як платформи консолідації розрізнених соціальних 
груп і громадян залежать від широти охоплення ними населення. Завдяки соціальним медіа громадяни отри-
мують ще одну форму захисту й реалізації власних потреб, контролю влади, що у підсумку створює гарантії 
для функціонування правової держави, формується новий рівень соціокультурної реальності. 
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Що ми знаємо про Єрусалим? 
Від часів Хрещення Русі серед східних слов'ян не згасав інтерес до Єрусалиму та його христи-

янських пам'яток. Вже в билинах київського циклу згадується про паломництво до Святого Міста з на-
шої землі "сорока калік"1. Близько 1022 р. курський отрок, що прославиться в Києві як прп. Феодосій 
Печерський, зустрів у рідному місті чоловіка, що побував в Єрусалимі. 1062 року мандрував до єруса-
лимських святинь ігумен Варлаам; у XII ст. долав "вельми тяжкий і страшний шлях" до Єрусалиму по 
безводних кам'яних горах Палестини ігумен Даниїл. Та лише з 1847 p., коли в Єрусалимі було створе-
но Російську Духовну Місію, шлях православного прочанина став більш налагодженим та безпечним, 
утворився більший простір для визрівання духовних плодів паломництва. Почали видаватися й відпо-
відні путівники, дорожні начерки тощо. Слід відзначити "панорамне" мислення старих авторів, які ще 
не мали такого могутнього засобу, як кіно-фото-відео зйомки й прагнули відбити в своїх літературних 
замальовках якомога більше колоритного й насиченого матеріалу – напр., "Странствия по Афону и 
Святой Земле" інока Парфенія (AreeBa) http://www.livelib.ru/author/3i4i29 або фіксували духовні про-
блеми просто як певну складову своєї мандрівки – така, напр., книга воєнного історика Д. А. Скалона 
"Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1872 году". 

Проте саме Єрусалим, як не дивно, не занадто часто поставав у центрі зору: можливо, тому, що шлях 
до нього, до ери літаків дуже довгий та складний, "перетягував" на себе значну частину уваги. Навіть ті духовні 
автори з слов'янського світу, які вкоренилися в єрусалимське життя, не уникли певної розпорошеності: спостері-
гається бажання "розширити" єрусалимську тему різними "екстраєрусалимськими" екскурсами або ж описами 
інших палестинських топосів; такі, скажімо, книги відомого ерудита архимандрита Антоніна (Капустіна) "Пять 
дней на Святой земле и в Иерусалиме в 1857 году" та "Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866-
1891". Доступні ж нашому читачеві (в перекладах) спроби дати підсумкову й сконденсовану картину Єрусалиму 
як центру християнського життя робилися, подібно, переважно вже у XX ст. інославними авторами – як-от, зна-
менитим британським релігієзнавцем К. Армстронг, котра зосередилася на суто доктринальних проблемах ав-
раамічних релігій ("Иерусалим. Один город, три религии"). 

А от у сфері вітчизняної та російської науково-культурологічної думки ця важлива за своїм ду-
ховним змістом ситуація, в радянські часи й зовсім ігнорована, висвітлюється й зараз усе ж таки не 
часто. Хоча тема відвоювала право на громадянство у "великій науці", знову ж таки власне Єрусалим 
не завжди постає тут центром уваги. Так, наприклад, у монографії М. М. Нікітенко "Святые горы Киев-
ские..." (К., 2013) головним об'єктом дослідження виступає "перенесення" ідеї сакрального топосу 
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Єрусалиму на формування київського духовного простору, зокрема на архітектурні вирішення. Про 
Єрусалим як сакральний центр православної свідомості наш читач може дізнатися з компілятивної 
книги "Иерусалим. История Святой Земли" (укл. А. Р. Андреев, 2011) та з твору диякона Російської 
Зарубіжної Церкви О. Занемонця "Неделя на Святой Земле: путеводитель паломника", яка орієнтує 
на молитовне зосередження й активну участь читача-прочанина у церковних відправах. 

Як бачимо, книги, яка б донесла до нас еманацію духовного випромінювання Єрусалиму в 
сферу мистецтва, матеріалізацію молитовного поривання в художні образи, якими насичений простір 
Святого Міста, досі просто не було. І ось така книга, давно очікувана, бажана, ретельно й відповідаль-
но виконана глибоким знавцем як релігії, так і мистецтва, ерудитом єрусалимознавства й, з усього су-
дячи, добрим і переконаним християнином2, – нарешті з'явилася. 

Єрусалим – тема проста і складна водночас. Вона може здаватися простою, оскільки це місто 
та його пам'ятки вивчаються багато століть, і сьогодні, здається, немає у культурному світі людини, 
яка не знала б щось, бодай у загальних рисах, про історію та художні пам'ятки цього міста. Складна – 
тому що вже багато чого змістовного написано, і важко не повторитися, важко продемонструвати цей 
потужний і невичерпний духовно-мистецький комплекс з іншої, неочікуваної сторони. 

На нашу думку, авторові цієї чудової книги це вповні вдалося. Він вміє зберігати тверезий та 
об'єктивний погляд, розповідаючи про непрості взаємини юдаїзму, християнства та мусульманства, 
про складні міжконфесійні стосунки в самому християнстві (досить пригадати точно й стримано викла-
дену тут історію Кувуклії). Водночас текст просякнутий щирою емпатією – тим, що варто було б назва-
ти гарною суб'єктивністю. 

Перше враження від цієї книги – її хочеться взяти до рук. Милує око бездоганна поліграфія, яка 
сьогодні не так часто зустрічається. Величезна кількість дбайливо підібраних і зі смаком скомпонова-
них ілюстрацій не дає послабнути увазі читача. 

Закономірно, що особливу увагу тут приділено пам'яткам російського Православ'я, які стали 
невід'ємною частиною духовної панорами Святого Міста. Історія, зовнішній вигляд й інтер'єр та сакра-
льна функція такої святині описуються та ілюструються докладно, розгорнуто, з відчутним особистим 
інтересом. Прихована тиха мелодійність таких пам'яток, як Єлеонський Вознесенський монастир, чий 
екстер'єр, що дивно гармоніює з пейзажем, так само чарує, як і холоднуватий "класицистичний" інтер'-
єр Свято-Троїцького собору, чий грандіозний внутрішній простір наче долає гравітацію й стрімко злітає 
вгору, до виміру Царства Небесного. 

При цьому чітко проступає виразна різниця між милою серцеві автора православною стилістикою 
більшості поданих тут пам'яток і католицьким, вірменським чи протестантським баченням святині. Але при 
цій природній домінації православного первня ніде не спостерігається й тіні якоїсь зневаги до інославного 
богошанування. Не забути, наприклад, світлини Церкви Гефсиманської Молитви, яку було сміливо й екс-
пресивно побудовано архітектором А. Барлуцці у 20-х pp. минулого століття зі дбайливим збереженням 
Скелі Гефсиманської Молитви та плану старої візантійської будівлі. Або ж виразно репрезентований у кни-
зі скульптурний фриз Хресної Дороги, виконаний у модерністській манері, яка прекрасно вписується в ас-
кетичний інтер'єр храму Явлення Христа Воскреслого Пресвятій Діві Марії: почорніла бронза насичена ду-
хом трагедійності й скорботи. Вигідно подані суворі й монументальні форми лютеранської кірхи Редимер 
(церкви Христа Спасителя). Дихає східним містицизмом у неповторному поєднанні з ранньохристиянською 
простотою та відкритістю інтер'єр вірменської церкви Воскресіння Господнього. Невибагливість і навіть 
бідність святині ефіопів Дебре Султан промовляє до християнського серця зі сторінок книги не менше си-
льно, ніж візантійська чи стара латинська пишнота3. Ця синтетичність християнства, культури міжнаціона-
льної та доцентрової, з особливою силою проступає в хвилюючих, сповнених якоїсь невимовної таємничо-
сті, знімках інтер'єрів Храму Воскресіння Христового (Храму Гробу Господнього). 

Втім, зрозуміло, що не менш значною характеристикою книги має бути і вербальний текст. На-
віть побіжний погляд демонструє його високу якість. Розкривши книгу на будь-якій сторінці, важко віді-
рватися. Очевидно, що автор не лише добре знає матеріал, але й любить його. Він описує те, що його 
турбує, те, чим він справді цікавиться. Ґрунтовні історико-культурні екскурси, сухуватий детальний 
опис – сусідять зі схвильованою ліричною інтонацією. Манера викладу матеріалу – жива, невимушена, 
але водночас слово автора насичене прихованою патетикою, яка інколи виривається назовні й надає 
книзі інтонації щирості та виміру духовного зльоту: "Выйдя на улицу, ощущаешь некую обиду за тех, 
кто, проходя по улице мимо обычных для взгляда каменных стен, даже и не догадывается о чудесном 
лабиринте, скрывающемся за неприметным входом в патриархию". 

У цілому перед нами – той рідкісний випадок, коли форма відповідає змістові, причому обидві 
вони є досконалими. 

І не про те йдеться, що автор "вичерпав" свою тему. Перед нами -справжній "дотик" до теплих 
каменів древнього міста, сходинка до християнського Неба, запрошення до мандрівки у радісну й без-
межну Вічність. 

Ну, й останнє, на що хочеться звернути увагу. Прочитавши цю книгу, важко утриматися від ба-
жання вже зараз купити квиток до Єрусалиму і побачити все це знову, ще й ще, на власні очі. 
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Примітки 
 
1 Слово це колись прийшло з латинської чи грецької мови (calicae, xcdiyiov) й означало взуття прочанина, 

а потім стало сигніфікувати й самого прочанина. Згодом воно перетворилося на наше каліка – мандрівний інва-
лід-жебрак. 

2 Особливо зворушує те, що Віктор Захарович Щербаков, який почав свій життєвий шлях слюсарем на 
заводі, а потім зробив непересічну кар'єру військового, сьогодні працює, отримавши ще одну освіту, юристом, і ця 
книга є зразком того, що називають hobby, свідченням талановитості й щедрості авторської натури. 

3 Звичайно, не все могла вмістити й така велика книга: шкода, наприклад, що тут немає світлин грандіозно-
го католицького собору в ім'я Івана Хрестителя, що надзвичайно репрезентативно втілив дух західноєвропейського 
храмобудівництва Нового часу. Але будемо вдячні авторові й за ту величезну роботу, яку він здійснив. 
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Визначною подією культурного життя України стало святкування 

45-річного ювілею Київського національного університету культури і мис-
тецтв. З його нагоди було здійснено низку цікавих культурно-мистецьких і 
науково-освітянських заходів. До них, зокрема, слід віднести видання біобіб-
ліографічного покажчика "Майстри хорового мистецтва" (Серія "Знаменні дати 
КНУКіМ"), здійснене за активної співпраці творчого колективу співробітників нау-

кової бібліотеки КНУКіМ на чолі із завідувачем сектору методичної роботи Бібліотеки О. О. Скаченко, заві-
дуючих кафедр, професорів, доцентів та викладачів факультету Музичного мистецтва КНУКіМ. 

Один із випусків вказаної серії (випуск № 3) присвячено 45-річчю відкриття кафедри хорового 
диригування КНУКіМ (нині кафедри академічного хорового мистецтва) – первинного освітньо-
наукового й мистецького осередку, з якого, зрештою, й розпочалася плідна педагогічна діяльність 
Київського національного університету культури і мистецтв (на той час Київського державного інститу-
ту культури ім. О. Є. Корнійчука). 

Науково-методична цінність цього видання полягає в тому, що в ньому вперше різнобічно й 
послідовно висвітлено культурно-мистецький та педагогічний алгоритм становлення та еволюції ка-
федри хорового диригування як оригінальної навчально-спеціалізованої структури, котра поєднує в 
собі відразу декілька площин науково-дослідницької, педагогічної та мистецької діяльності.  

Видання "Майстри хорового мистецтва" відкривається розгорнутими вступними статтями: 
професора, народного артиста України І. Д. Гамкала та завідувача кафедри академічного хорового 
мистецтва, професора, заслуженої артистки України Н. М. Кречко. В кожній зі статей змістовно окрес-
лено особливості діяльності кафедри на різних етапах її становлення і розвитку, акцентовано увагу на 
специфіці викладацької та мистецької роботи педагогічного та концертмейстерського колективу. 

Центральні розділи видання, впорядкованого О. О. Скаченко та професором Н. М. Кречко, 
складають параграфи, в яких містяться біографічні відомості щодо викладачів з фаху (академічного 
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диригування), сольного співу, вокального ансамблю та з дисциплін музично-фахового циклу. Окремий 
підрозділ покажчика присвячено концертмейстерському складу кафедри.  

У науковому виданні різнобічно висвітлено історію створення кафедри, окреслено основні ета-
пи її науково-освітянської та концертно-мистецької діяльності. З огляду на це особливого значення в 
покажчику надано висвітленню історико-біографічного аспекту. Зокрема, в центральних розділах вмі-
щено змістовну і зручно структуровану інформацію про викладацько-професорський склад та кращих 
випускників кафедри, розташовану як в хронологічній, так і алфавітній послідовності. Такий виклад 
дає змогу зацікавленому читачеві відразу осягнути найважливіші віхи діяльності кафедри, пов’язані з її 
минулим та сьогоденням. Поряд з біографічними статтями до покажчика вміщено актуальну інформа-
цію щодо науково-педагогічного потенціалу кафедри та концертно-мистецької діяльності її творчих 
колективів, зокрема Академічного хору студентів "ANIMA", чоловічого секстету "Ad libitum", жіночого 
вокального ансамблю "Септима" та ін. 

Важливим досягненням покажчика є те, що його оснащено додатковими інформативними розді-
лом "Наукова школа", що містить відомості про дисертаційні дослідження професорсько-викладацького 
складу кафедри хорового диригування академічного хорового мистецтва від часу її існування і до 2013 
р., тобто року видання посібника. 

Окремої уваги заслуговує вміщений до покажчика розділ "Дискографія творчих колективів", в 
якому викладено змістовну інформацію про CD-ROM-видання аудіо-запису хору студентів кафедри 
"ANIMA", посилання на CD та електронні видання, що містять записи хору "ANIMA", здійснені під час 
виступів на різних Міжнародних фестивалях. 

Не менш цікавим є розділ "Публікації про творчу діяльність кафедри", що містить перелік ста-
тей та рецензій, присвячених концертно-мистецькій діяльності кафедри, а також інформує читачів про 
актуальні сторінки Веб-бібліографії.  

Цінним надбанням видання є те, що його оснащено декількома зручними в користуванні пока-
жчиками: алфавітним покажчиком осіб, алфавітним покажчиком назв окремих видань кафедри та 
іменним покажчиком, які дають змогу читачеві швидко зорієнтуватися в інформативній структурі.  

Видання збагачено численними фотоілюстраціями як довідково-біографічного, так і культурно-
мистецького спрямування, значну частку яких вміщено до підрозділу "Світлини на згадку".  

Підсумовуючи стислий огляд даного видання, хотілося б ще раз наголосити, що біобібліогра-
фічний покажчик було створено в результаті плідної творчої співпраці багатьох різнопрофільних фахі-
вців-ентузіастів, щиро натхненних ідеєю збереження і розвитку національної педагогічної культурної 
спадщини. Мабуть саме тому це видання стало першим, в якому так змістовно й послідовно окресле-
но сутність діяльності кафедри хорового диригування, викладено її основні історичні віхи, а також нау-
ково-педагогічні та мистецькі досягнення. Це переконливо засвідчує, що дане наукове видання ще 
протягом багатьох років не втратить наукової цінності, новизни і актуальності.  
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 
 

Загальні положення 
Редакційна колегія фахових видань Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(далі – академії) у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової дія-
льності та інтелектуальної власності. 

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є: 
– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними 

стандартами України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення"; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання"; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) "Реферат и аннотация. Общие требования"; ДСТУ 
3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила"; 

– здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей та організація зовнішнього 
(пп. 2.10, 2.11 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 "Про затвердження Порядку фор-
мування Переліку наукових фахових видань України"); 

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну дія-
льність"; Стаття 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права"; п. 16 "Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"). 

 
Етапи підготовки до друку 

Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і 
дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище та ініціали автора, місце його 
роботи, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що пе-
редбачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (див. сайт http://academy-journals.in.ua/index.php/index) – можливість вільно 
читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із за-
значенням авторства.  

1. Статті подаються до наукової частини академії у робочі дні (з понеділка по четвер з 14.00 до 
17.30) за адресою: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, кор-
пус 11, 2-й поверх, кабінет 37 (тел. (044) 280-21-93, e-mail: nauka@dakkkim.edu.ua). 

2. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового ступеня) обов’язково 
супроводжуються рецензією із зазначенням наукової новизни та актуальності публікації, підписаною 
доктором чи кандидатом наук (фахівцем за профілем). Підпис рецензента має бути засвідченим у ка-
дровому підрозділі. 

3. До наукової частини академії подається паперовий примірник статті та її електронна версія. 
На кожній сторінці роздруківки автор проставляє свій підпис, а на першій сторінці також зазначає дату 
подання статті до друку.  

4. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, 
не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший ма-
теріал. 

У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у пода-
льшому до друку матеріали даного автора. 

5. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не приймається. 
6. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування 

статей. Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою 
висновок. 

Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редко-
легія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги поба-
жання рецензента. 

 
Структура статті 

1. Індекс УДК. 
2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі 

дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада 
із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Напри-
клад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспіль-
них наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта. 
4. Назва статті українською, російською та англійською мовами. 
5. Анотації та ключові слова: 
а) анотація українською мовою містить "характеристику основної теми, проблеми, мети статті та її 

результати. Середній обсяг анотації – 500-600 друкованих знаків (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76)). Приклад: 
У статті розкрито поняття обумовленості жанру скрипкового перекладу еволюційними процеса-
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ми, що відбуваються в суспільстві на тому чи іншому історичному етапі. За основу взято твор-
чість Фріца Крейслера, яка яскраво відобразила онтологічні і гносеологічні тенденції тогочасного 
художнього світогляду у підходах до жанрових модифікацій скрипкового перекладу. На основі теорії 
ігрових структур в музиці В. Клименка показано втілення різних рівнів "гри" в творчому доробку ви-
датного австрійського скрипаля і композитора; 

б) анотації англійською та російською мовами є перекладом україномовного варіанту. 
"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом назива-

ється слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку 
несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не 
більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці. 

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому" (Пономаренко Л. А. Як 
підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K., 2010). 

6. Вимоги до основного тексту: 
– "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями; 
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття; 

– формулювання цілей статті (постановка завдання); 
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-

зультатів; 
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку" (Витяг з 

Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1). 
7. Література оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 3582-97. Джере-

ла наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. 
8. References (література латиницею) необхідно наводити повністю окремим блоком, повто-

рюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні дже-
рела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у спис-
ку, наведеному у латиниці. 

 
Технічне оформлення 

1. Обсяг – близько 0,5 д.а. (20000 друкованих знаків з пробілами). 
2. Текстовий процесор Microsoft Word. 
3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль. 
4. Поля: не менше 2 см. 
5. Полуторний міжрядковий інтервал. 
6. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Поси-

лання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67]. 
7. Лапки: "..."; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: "“...”". 
8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю окремими файлами. Формат jpeg з розділь-

ною здатністю не менше 300 dpi без стиснення. 
Зразок підпису під ілюстрацією: В. Стерлігов. Крива проблема №1. 1970. Полотно, олія. 

83×105. Державний музей історії. Санкт-Петербург. 
9. Таблиці і формули виконуються згідно з вимогами ДСТУ 3008-95. 
8. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не використовуються. Знак ви-

носки виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того слова, числа, символу, 
речення, до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком 
використаних джерел.  

Приклад: У тексті: 
Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо1 та концепцією… 
Після основного тексту перед списком використаних джерел: 

Примітки 
1 Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі відповідна філософська ка-

тегорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання подано з урахуванням 
авторського правопису. 
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